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DE WATERSCHAPPEN
STAAN ROOD
AFVALWATERPROF
JULES VAN LIER OVER
ANAEROBE ZUIVERING
Een deltaplan voor
Mozambique

IS EEN ZELFREGULEREND
WATERSYSTEEM BINNEN
HANDBEREIK MET
MACHINE LEARNING?
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(ADVERTENTIE)

Sorry, geld is op
Ze waren koud geïnstalleerd of de nieuwe bestuurders van Wetterskip Fryslân kondigden
voor 2020 een flinke verhoging van de tarieven aan. De tekorten zijn te hoog opgelopen in
Friesland. Wetterskip is niet het enige waterschap dat in last is. Waterschap Noorderzijlvest
heeft de heffing voor ingezeten dit jaar met 25,8 procent verhoogd. Dijkgraaf Bert Middel
legde in de krant uit waarom: intensieve investeringen in waterveiligheid en de klimaatver
andering die sneller gaat en ernstiger is.
Ook waterschap Rivierenland heeft zorgen. Dijken met een lengte van 550 kilometer langs
Rijn, Waal en Lek moeten worden versterkt. Nieuwe berekeningen zeggen: de eerste dijkver
sterkingen vallen duurder uit dan de ramingen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Er wordt gekeken naar versobering en innovatieve technieken om versterking betaalbaar
te houden, maar toch: dure dijken zetten de schuldpositie verder onder druk. In de media
zei Rivierenland-bestuurder Andries van der Netten van Stigt eerder dit jaar: als de water
schapslasten eerder omhoog waren gegaan, hadden we nu niet zo’n groot probleem.
In totaal hebben 6 van de 21 waterschappen een netto-schuldquote van meer dan 300 pro
cent. Tot 250 procent geldt als acceptabel. Vechtstromen zit op 367 procent, Rijn en IJssel op
420. Bij Delfland slokken kapitaallasten 40 procent van de begroting op.
De schuldpositie van waterschappen is een stuk hoger dan bij andere overheden. Consultant
Van Cleef vindt dat zorgelijk, zegt hij in deze H2O. Zeker als hij daarbij vaststelt: de schulden
worden maar niet afgebouwd.
De kritiek is niet nieuw. Al langer wordt vanaf de zijlijn gewaarschuwd voor de schuldpositie
van de waterschappen, ook al hebben ze de naam risicomijdend en solide te zijn, met de
positieve beoordeling van de OESO in 2013 over het robuuste bekostigingssysteem van de
waterschappen. En ook in deze H2O zegt huisbankier NWB Bank geen risico te zien in een
oplopende schuldenlast.
Reden is de lage rente. Met slim herfinancieren kun je de kapitaallasten binnen de perken
houden en hou je vrije ruimte binnen de begroting, zegt de bank.
Maar veilig houden van onze delta wordt steeds duurder. In de jaren 2019-2022 investeren de
waterschappen € 5,8 miljard in hun infrastructuur. En nog eens € 100 miljoen extra per jaar
voor klimaatadaptatie. De vraag is: is dat voldoende? Op klimaatverandering is geen peil te
trekken. Nóg een kurkdroog jaar, en er doemen zomaar nieuwe en niet voorziene investe
ringsvraagstukken op. Dan kan een waterschap het zich niet veroorloven om te zeggen:
sorry, geld is op.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft als eerste een baanbrekende
aanpak gekozen voor het controleren van haar watersysteem op
doorstroming, met behulp van Machine Learning, waardoor onnodige
bezoeken verleden tijd zijn. Deze datagedreven inzet van mankracht en
middelen is veel effectiever en zorgt voor snellere reactietijden.

MEER WETEN?
Lees het hele artikel ‘Zelfregulerend
watersysteem haalbaar met Machine Learning?’
in deze uitgave van H2O magazine.
www.imagem.nl/waterschappen

Bert Westenbrink
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Jules van Lier:
‘ Ons land wordt gezien
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Verhoeve Milieu & Water
haalt het beste uit uw
proceswater!
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Inhoud

24

Verhoeve Milieu & Water streeft naar het ontzorgen van haar
klanten door met ze mee te denken en verantwoordelijkheden
in het ontwerpproces over te nemen, waardoor minder risico
ontstaat in de realisatie van het project.
Wij ondersteunen en analyseren uw processen. Wij beschikken
over een eigen testruimte voor ondersteuning in het ontwerp.

Rwzi Amersfoort: Leren
van een succesverhaal

Wij bouwen waterzuiveringsinstallaties en beschikken over
een groot scala aan tijdelijke (mobiele) installaties.

www.verhoevemw.com
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Veiligheidsraamwerk
leidt tot eerste
miljoenenbesparing
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Uitmuntend in nivometing
Swiss Quality dataloggers
Zeer duurzame nivodataloggers, voor grondwater, afvalwater
en riooloverstort met een uitstekende data zekerheid.

26
Een handje
uitgegist slib
helpt DEMONproces

Dataloggers voor
waterstand en temperatuur
• Autonoom
• Eenvoudig in gebruik
• Batterijlevensduur tot 10 jaar
• Toepassingen:
· Zoet water
· Zout water
· Afvalwater
• Leverbaar in RVS, hastelloy en
titanium
• Ook beschikbaar met geïnte
greerde luchtdrukcompensatie
(DCX22AA)

Inhoud

28
Een deltaplan
voor Mozambique

GSM Modemlogger
• Multi parameter logger

• Data overdracht via E-Mail, FTP of

En verder

36

Onderzoeker
Stef Koop over
‘waterwijze
steden’

SMS

• Nauwkeurigheid / Bereik geleidbaarheidsensor
± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Nauwkeurigheid / Bereik temperatuursensor
± 0,1 °C / -10…40 °C

Sorry, geld is op

21 IN THE PICTURE

Karlijn Looman: ‘Ik wil iets betekenen voor mijn
omgeving’

22 HOOGSTANDJE

Vergistingsbollen in de steigers

34 WATERTECHNIEK

• Batterijlevensduur tot 10jaar

•
•
•
•

• Gratis installatie- en datasoftware

38 WATERWETENSCHAP

• Multi functioneel
Nivo en geleidbaarheid datalogger CTD

3 REDACTIONEEL

• Eenvoudige installatie

• Geen serverabonnement nodig voor
uw eigen data
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• Nauwkeurigheid / Bereik waterstand
± 0,02 %FS max. / 5…200 m

• Toepassingen
Monitoring van waterstand en waterkwaliteit

keller-holland.nl
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Omgekeerde osmose-installatie met KI
Tube en bellenscherm om microplastics te vangen
Een waterdoorlaatbare tegel van bagger
Zweeds model bevalt Aa en Maas

• Ziekteverwekkers in drinkwater: naar snelle testen in
het veld
• Citizen science in watersector vergroot bewustzijn en
vertrouwen

42 H2O ONLINE
43 WATERNETWERK

• Van KI naar digitale transformatie
• KRW Doelen 2027 - Dilemma’s en
oplossingsscenario’s
• AD16 – Accelerating natural cycles
• Ding mee naar de Scriptieprijs
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JULES VAN LIER

‘ WE ZETTEN
IN OP HET
VERSNELLEN
VAN EEN
SYSTEEM DAT
AL LANG OP
AARDE IS’

AFVALWATERHOOGLERAAR
JULES VAN LIER OVER DUURZAME
ANAEROBE ZUIVERING

‘Ons land wordt
gezien als speeltuin’

Anaerobe afvalwaterbehandeling is een mooie circulaire techniek met
een groen verleden en een rooskleurige toekomst. Van dat laatste
is de Delftse hoogleraar Jules van Lier vast overtuigd. Nederland
speelt op dit terrein een voortrekkersrol. “Wat wij als redelijk normaal
beschouwen, is voor buitenlanders vaak een eyeopener.”

“H

TEKST HANS KLIP | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE

et systeem is heel socialis
tisch. Maar niet commu
nistisch want het is geen
heilstaat en er is ook geen
leider. Een geweldige meta
foor toch?” Jules van Lier
moet ook zelf een beetje lachen om zijn
omschrijving van het anaerobe zuiverings
proces, waarbij micro-organismen in geza
menlijkheid en zonder zuurstof organische
stoffen in afvalwater omzetten in biogas.
Van Lier is hoogleraar Wastewater Treatment/Environmental Engineering aan de
Technische Universiteit Delft en geldt als
een van de grootste experts ter wereld van
deze biologische techniek. Het interview
houdt verband met de zestiende World
Conference on Anaerobic Digestion van de
International Water Assocation (IWA). Dit
prestigieuze evenement wordt van 23 tot en
met 27 juni in Delft gehouden (zie kader

NR5 JUNI 2019

Alle disciplines tezamen). Van Lier is
voorzitter van het wetenschappelijk comité.

Het is voor de eerste keer dat Nederland
- in nauwe samenwerking met België gastheer van de conferentie is. Ziet u dit
als een erkenning?
“Ja, wij verdienen het. De Wageningse
professor Gatze Lettinga bij wie ik ben
afgestudeerd en gepromoveerd, heeft als
pionier van de anaerobe techniek gezorgd
voor de grote doorbraak in de zeventiger en
tachtiger jaren. Nederland loopt wat betreft
kennis nog altijd voorop. Wat we als redelijk
normaal beschouwen, is voor buitenlan
ders vaak een eyeopener. Ons land wordt
wereldwijd gezien als een speeltuin waar
veel nieuwe anaerobe toepassingen dicht
bij elkaar staan. Daarbij spelen de bedrijven
Biothane in Delft en Paques in Balk een
belangrijke rol. Zij zijn de wereldmarkt- >
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JULES VAN LIER

CONFERENTIE: ALLE
DISCIPLINES TEZAMEN

leiders op dit terrein en tevens platinum
sponsors van ons congres.”

‘VOOR
GECONCENTREERD
INDUSTRIEEL
AFVALWATER
IS EEN
AEROOB
PROCES
IDIOOT’

U houdt zich inmiddels 35 jaar bezig
met de anaerobe techniek. Waarom de
fascinatie hiervoor?
“De techniek blijft me om twee redenen
boeien. Allereerst vanwege het mooie
cyclische karakter. De intrinsieke waarde
van afvalstoffen wordt niet vernietigd zoals
in een conventionele actief slibinstallatie,
maar juist benut. Het eindproduct is me
thaan. Wereldwijd is er veel belangstelling
voor de techniek, omdat deze goedkoop
is en er van afvalstoffen energie wordt
gemaakt. In steeds meer tropische landen
wordt de techniek behalve voor industrieel
afvalwater ook toegepast voor rioolwater
zuivering. Daarbij is het wel van belang om
methaanemissie te voorkomen.”
En de andere reden?
“De beestjes. Om van het complexe afval
materiaal tot het eindproduct te komen,
is er een hele keten van verschillende
bacteriën die nauw met elkaar samenwer
ken. Het zijn feitelijk niets eens allemaal
bacteriën maar ook Archaea, met geheel
andere fysiologische en biochemische
eigenschappen. Deze micro-organismen
zijn ongeveer 3,5 miljard jaar geleden
ontstaan en daarmee een van de oudste
levensvormen op aarde. Archaea leven op
een thermodynamisch minimum en delen
het kleine beetje energie dat ze kunnen
winnen.”

Is het proces goed in beeld?
“De grootste winst van de afgelopen decen
nia is dat wij een veel beter inzicht hebben
gekregen in waar en wanneer de techniek
kan worden toegepast en onder welke
omstandigheden dat tot problemen kan
leiden. Tevens hebben we door genetische
technieken nu een veel beter beeld van de
microbiële slibsamenstelling en de actieve
micro-organismen. Of een proces een
succes wordt, hangt af van de micro-orga
nismen die de zwakke schakel in het geheel
vormen. Doen die het niet, dan werkt het
systeem niet.”
Soms niet een tikje jaloers op collega’s die
zich met de veel oudere aerobe techniek
bezighouden?
“Nee, waarom? Voor geconcentreerd
industrieel afvalwater is een aeroob proces
idioot. Het actief slib-proces kost veel ener
gie en creëert het probleem van een flinke
hoeveelheid slib. Desondanks wordt deze
methode op grote schaal toegepast, zelfs in
ontwikkelingslanden. Door ons klimaat is
een directe anaerobe techniek ongeschikt
voor rioolwaterzuivering met verdund afval
water. Maar als de stroom geconcentreerd
wordt gehouden, kan dit weer wel. Als
dat lukt, is een actief slib-proces ook niet
meer nodig voor de stikstofverwijdering.
Dat zou dan kunnen met het energetisch
veel gunstigere Anammox-proces of nog
beter, door middel van het terugwinnen van
ammonium. Het kan dus best zijn dat er
op een gegeven moment een heel andere

rioolwaterzuivering komt, bestaande uit een
compacte anaerobe biologie aangevuld met
fysisch-chemische zuiveringsstappen.”

Waarom is gekozen voor het congresthema
‘versnellen van natuurlijke cycli met
anaerobe slibvergisting’?
“Omdat we inzetten op het versnellen van
een systeem dat al lang op aarde is. Hoe
hoger de intensiteit van natuurlijke cycli
wordt, des te kleiner reactoren worden.
Dat maakt de anaerobe techniek goedkoper
en sneller toepasbaar.”
Kunt u een belangrijk onderwerp tijdens
de conferentie noemen?
“Microbiologie is een hoofdthema, waaraan
we ruim een dag besteden. Onderzoeks
groepen vanuit de hele wereld hebben veel
nieuws te melden over het toepassen van
genetische technieken voor het ontrafelen
van het complexe web van micro-organis
men en de fysiologische karakterisering van
de verschillende bacteriën die samenwer
ken. Dit levert niet alleen een beter inzicht
in het proces op, maar zorgt ook voor meer
mogelijkheden om te sturen op producten.
Diverse onderzoekgroepen houden zich in
het kader van het circulair denken bezig
met het maken van andere eindproducten
uit afvalstoffen dan methaan.”
Over welke eindproducten gaat het dan?
“Het meest eenvoudig zijn vetzuren. Die
kunnen uit bijvoorbeeld zuiveringsslib
worden gemaakt voor een betere verwijde
NR5 JUNI 2019

ring van stikstof en fosfaat op een conven
tionele zuivering, maar ook om bioplastics
te maken. Dit doet Paques samen met de
TU Delft met het afvalwater van Orgaworld,
een grote verwerker van groenafval. In een
ander project proberen wij in mengcultures
succinaat te maken uit afvalstoffen. Een
erg leuk onderzoek wordt uitgevoerd door
een groep van Wageningen University &
Research onder leiding van professor Fons
Stams. Die bekijkt de mogelijkheden om
het syngas dat vrijkomt bij pyrolyse, te
gebruiken als grondstof voor organische
moleculen.”

Hoe zit het met de technologische
ontwikkeling?
“Er worden nieuwe reactoren ontwikkeld,
waardoor de anaerobe techniek voor steeds
meer afvalstromen kan worden gebruikt. Ik
heb zelf de afgelopen vijftien jaar veel werk
verricht aan de ontwikkeling van anaerobe
membraanbioreactoren. Naast de meer
conventionele toepassingen zijn zij prima
inzetbaar onder extreme condities die vaak
voorkomen bij chemisch afvalwater, zoals
een hoge concentratie van zout of veel
toxische elementen. Een membraan is een
absolute barrière waardoor de noodzakelij
ke micro-organismen zich vanzelf ophopen
en de meest vreemde stoffen kunnen wor
den aangepakt, zoals fenolachtige com
ponenten. Het gebruik van membranen in
een zuivering is aanzienlijk goedkoper dan
indampen en vervolgens verbranden. Ook
voor het terugwinnen van water is de >

De interesse uit binnen- en
buitenland is groot voor de
World Conference on Anaerobic Digestion in Delft, die
van zondag 23 tot en met
donderdag 27 juni plaatsvindt.
Eind april stond de teller al
op zeshonderd betalende
deelnemers. Het is voor de
zestiende keer dat het tweetot driejaarlijkse evenement
van de International Water
Assocation wordt gehouden.
De organisatie is ditmaal in
handen van Nederland (TU
Delft en Wageningen University & Research) en België
(Universiteit Gent en KU
Leuven). De bedoeling is om
de wereldwijde toepassing
van de anaerobe techniek
te stimuleren door experts
vanuit alle relevante disciplines bijeen te brengen en hen
te laten discussiëren over de
laatste ontwikkelingen.
De conferentie wordt op
23 juni geopend met lezingen
door IWA-directeur Kala
Vairavamoorty, de Gentse
professor Willy Verstraete en
deskundigen van Biothane
en Paques. De drie dagen
daarna worden voornamelijk
gevuld met een groot aantal
presentaties door onderzoeksgroepen uit de hele
wereld. Op de slotdag kunnen
de deelnemers een kijkje
in de keuken nemen bij een
aantal Nederlandse water
zuiveringsinstallaties.
Meer weten? Kijk op
www.ad16conference.com.

11

12

JULES VAN LIER

‘MIJN IDEAAL IS DAT
EFFLUENTEN WORDEN
HERGEBRUIKT’

L

LEREN VAN EEN SUCCESVERHAAL

CV JULES VAN LIER (1963)

technologie interessant. Biothane is
hiermee bezig door een anaerobe mem
braanbioreactor direct te koppelen aan een
omgekeerde osmose installatie.”

U bent een pleitbezorger van een
scheiding tussen toiletafvoer en ander
afvalwater. Waarom?
“Zeker in ontwikkelingslanden kan zo’n
scheiding tussen zwart en grijs afvalwater
een oplossing zijn. Kala Vairavamoorthy,
de directeur van de IWA, zal dit ook bena
drukken in zijn openingstoespraak. In het
zwarte water uit het toilet zitten de nutriën
ten waarover een grote milieuzorg bestaat.
Dat water is anaeroob te zuiveren door het
in te zamelen met een vacuümriolering en
daarna via een drukleiding te transporteren
naar een gistingstank, waarachter een
membraan wordt gehangen. We doen bij
de TU Delft momenteel onderzoek naar de
mogelijkheden van een dergelijk slurrytransport in de stedelijke praktijk.”
Hoe ziet u de toekomst van afvalwater
zuivering?
“Mijn ideaal is dat wij mondiaal toegaan
naar concepten waarbij er geen effluenten
meer zijn, dus waarbij effluenten w
 orden
hergebruikt. Hierbij zal de anaerobe tech
niek een belangrijke rol spelen. Nu zijn
rioolwaterzuiveringen nog niet goed toe
gerust voor onder meer medicijnenresten,
microverontreinigingen, microplastics en
pathogene organismen. Bij hergebruik van
effluenten wordt ergens een barrière inge
bouwd en al deze stoffen eruit gehaald.”•

VEEL SPANNINGEN BIJ
OPSTART ENERGIEFABRIEK
AMERSFOORT

2008-nu: hoogleraar Wastewater
Treatment/Environmental Engineering bij TU Delft (0,8 fte) en IHE Delft
Institute of Water Education (0,2 fte)
2005-2008: hoogleraar Anaerobe
Afvalwaterbehandeling, Wageningen
University & Research
2001-2009: voorzitter Anaerobic
Digestion Specialist Group, Interna
tional Water Association
1997-2005: directeur Lettinga Associates Foundation (LeAF)
1993-2005: onderzoeker en projectmanager, Wageningen University &
Research
1981-1995: studie biologie in
Nijmegen (kandidaats) en Wageningen (doctoraal) en daarna promotieonderzoek in Wageningen

Leren van een
succesverhaal
TEKST BERT WESTENBRINK | BEELD ISTOCKPHOTO E.A.

De energiefabriek van waterschap Vallei en Veluwe in Amersfoort is
een succesverhaal, maar de weg die moest worden afgelegd om er te
komen zorgde voor problemen en spanningen.

D

Van Lier is ook onder meer lid van de
technologische adviescommissie van
Paques en de adviesraad van Wereld
Waternet. Tijdens zijn lange wetenschappelijke carrière publiceerde
of leverde hij een bijdrage aan zo’n
zeshonderd wetenschappelijke artikelen, boeken en congresverslagen.
Bij de conferentie wordt een boek
over anaerobe rioolwaterzuivering
gepresenteerd, waarin hij een hoofdstuk over de toepassing van membraantechnologie heeft geschreven.
Van Lier wilde aan de vooravond van
de conferentie de interactieve onlinecursus ‘high rate anaerobic wastewater treatment’ lanceren, maar dat
bleek niet haalbaar. Het wordt nu
later dit jaar.

e energiefabriek in Amers
foort geldt als voorbeeld voor
andere waterschappen. De
rwzi produceert als eerste
hoogwaardige kunstmest
die tegen een vergoeding
van 375 euro per ton in de land- en tuin
bouw wordt afgezet. De energieproductie
is voldoende om in de stroombehoefte
van de rwzi te voorzien, de slibafvoer is
met 17 procent afgenomen, de kosten van
slibontwatering en -afvoer zijn met 25 pro
cent gereduceerd en de bedrijfsvoering is
stabiel.
Een succesverhaal. Er is ook iets moois
neergezet, zegt Jan Visser, teamleider bij
Vallei en Veluwe. Het ontwerp en de bouw

NR5 JUNI 2019

van de installatie verliep zonder problemen,
maar het in bedrijf stellen van de nieuwe
installaties ging niet vlekkeloos. Het proces
haperde door onverwachte tegenslagen.
De samenwerking tussen het waterschap
en uitvoerder Eliquo Water & Energy kwam
er behoorlijk door onder druk te staan.
De spanningen liepen flink op, vertelt
Visser. Uiteindelijk werd een pas op de
plaats gemaakt. Het waterschap wilde eerst
een aantal knelpunten oplossen. “En wij
wilden strak koers houden op het behalen
van prestaties”, vertelt Bert Geraats, Tech
nology Manager van Eliquo.
Eliquo leverde het project december 2017
op, waarna het waterschap verder ging
en zich richtte op het oplossen van de >
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LEREN VAN EEN SUCCESVERHAAL
‘ BOUW NIET ALLEEN
AAN JE INSTALLATIE,
MAAR OOK AAN JE
ORGANISATIE’
ringsslib hydrolyseert zonder gebruik te
maken van stoom, is gebaseerd op toe
passingen met warmtewisselaars in de
zuivelindustrie, waar melk onder druk en
hoge temperatuur wordt gepasteuriseerd.
“Inmiddels is er 8 jaar praktijkervaring
met dit concept”, stelt Geraats. Het Lyso
therm-ontwerp wordt ook toegepast in het
Duitse Lingen, waarvan de prestaties ook
op het symposium in Amersfoort werden
gepresenteerd.

De energiefabriek van
waterschap Vallei en Veluwe
in Amersfoort

‘ HET WAS
BLOED,
ZWEET EN
TRANEN’

 nelpunten, optimalisatie en het onder
k
de knie krijgen van techniek en proces.
Inmiddels is het waterschap daarin flink
opgeschoten en zijn beide partijen tot de
conclusie gekomen dat de nieuwe instal
latie goed functioneert. En de plooien zijn
weer gladgestreken.
Lessen leren
Einde verhaal. Of toch niet? “Het was bloed,
zweet en tranen”, zegt Visser. En we vinden
ook dat verhaal moet verteld worden, zegt
hij. Een idee dat wordt gedeeld door Eliquo,
bevestigt Geraats. Visser: “We hebben ge
zegd: we gaan er geen doekjes om winden.
We vinden het belangrijk dat anderen leren
van onze ervaringen in Amersfoort.”
Zo geschiedde. Eind vorige maand legden
waterschap en aannemer op een sympo
sium op de rwzi in Amersfoort aan belang
stellenden van andere waterschappen uit
hoe de implementatie is verlopen. Beide
partijen vertelden over hun ervaringen en
de gerealiseerde technische prestaties met
onder onderaan de streep het beeld: het
innovatieve systeem werkt, de opbreng
sten zijn over het algemeen goed, de rwzi
Amersfoort is getransformeerd tot energieen grondstoffenfabriek, de samenwerking
verliep goed tot de fase van opstarten.

Een belangrijke les zoals die werd gefor
muleerd op het symposium: “Innoveren is
heel veel prutsen, daarvoor moet je ruimte
in de opstartfase inbouwen.” Die ruimte
was er niet, was de conclusie. Het contract
dat het waterschap met Eliquo afsloot, zat
dichtgetimmerd met prestatieafspraken. Bij
niet leveren kreeg het bedrijf te maken met
stevige boeteclausules, die als een zwaard
van Damocles boven het project hingen.
Eliquo ontwierp en installeerde de techniek.
Het project kreeg de naam ‘Omzetpunt
Amersfoort’, en gold als voorbeeld voor de
ontwikkeling van andere energiefabrieken.
In de plannen voor de rwzi was bedacht dat
het zuiveringsslib een thermische voor
behandeling zou krijgen om meer biogas
te produceren, om de slibafvoerkosten te
verlagen en om het in het slib opgeslagen
fosfaat in een speciale reactor om te zetten
in zuivere struvietkorrels.
Eliquo installeerde het eigen thermische
druk hydrolyse systeem (Lysotherm) voor
slibbehandeling, maakte de bestaande
Demon-installatie geschikt voor de nieuw
configuratie en plaatste een Pearl-installa
tie, een fluïdebedreactor waarmee fosfaat
gewonnen wordt in de vorm van hoogwaar
dige kunstmestkorrels.
Het Lysotherm-concept, dat zuive

Precair proces
De omvangrijke uitbreiding en aanpassing
van de sliblijn van de zuivering maakte de
implementatie in Amersfoort tot een precair
proces. Het systeem dat Eliquo bouwde
is helemaal niet verkeerd, zegt Visser
in een toelichtend gesprek dat hij geeft
samen met procestechnoloog Frank van de
Grootevheen van Vallei en Veluwe.
In de opstartfase ontstonden problemen
door de vele verstoppingen van de installa
tie door aanwezig roostergoed uit de slib
gisting, vertelt Geraats. “Het schoonmaken
van de slibgisting met daarin ‘25 jaar
historie’ waren door het waterschap buiten
de scope van het project gehouden.”
Hij vervolgt: “Een deel van het externe
slib dat in de nieuwe installatie verwerkt
wordt kwam verzuurd aan. Hierdoor werd
de rejectiewaterbehandeling te zwaar
belast en liep de stikstofconcentratie in het
effluent van de zuivering op. De oplossing
werd gevonden in het aanpassen van de
sliblogistiek, maar dat was niet een-tweedrie geregeld. Een bijkomend probleem
van deze verzuring is dat er te veel fosfaat
chemisch verwijderd wordt in de waterlijn,
met als gevolg dat het winbare fosfaat in de
Pearl weer lager werd dan gewenst. In 2017
werd er hard gewerkt aan oplossen van
deze knelpunten.”
Door de tegenvallers verliep de samenwer
king echter steeds moeizamer, schetsen
Visser en Van de Grootevheen. Het ver
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trouwen vloeide weg, frustraties liepen op,
sommige mensen haakten af en bleven ziek
thuis. En met het groeien van de problemen
schoven steeds meer mensen aan bij de
overleggen, tot aan de directie toe. Visser:
“Er is toen een intermediair bij gehaald en
die heeft gezegd: de groep moet kleiner.
Laat het bij de techniek. Dat is gebeurd.”
Maar het leidde niet tot nieuw elan. Na de
oplevering door Eliquo, maakte het water
schap zich het proces eigen en voert het
beheer en onderhoud zelf uit. Het gepro
duceerde Crystal Green, de hoogwaardige
kunstmestkorrels, worden direct geleverd
aan de ontwikkelaar van de Pearl-techno
logy, Ostara, die de korrels rechtstreeks
afzet in de land- en tuinbouw. Voor onder
houd doet het waterschap zaken met de
leveranciers, Eliquo geeft ondersteuning
voor de LysoTherm installatie.
Cultuurverandering
Niet alleen het werkende krijgen van
techniek en proces gaf hoofdbrekens, ook
binnen de organisatie van het waterschap
moesten mensen omschakelen. De riool
waterzuivering werd een grondstoffen
fabriek. Een cultuurverandering, zeggen
Visser en Van de Grootevheen. Produceren
van grondstoffen vraagt een andere mind
set. Als er een storing is, dan staat het
proces stil. “En dat kost zwaar geld. We
moeten er honderd procent voor gaan,
anders werkt het niet. En dat hebben we
moeten leren.”
Maar de omschakeling vergde ook andere
vaardigheden van het personeel. Ze
moesten opleidingen volgen. Kregen meer
verantwoordelijkheid. Mensen moesten
solliciteren op een functie. Niet iedereen
kon mee in de veranderingen, zegt Visser.
“Er zijn mensen naar een andere zuivering
gegaan.”
Al met al een onderschat aspect, aldus
Visser. Zoals dat ook gold voor de capa
citeit; de gedachte dat een halve fte voor
het proces van implementatie zou voldoen,
bleek een misvatting. “De les is: bouw niet
alleen aan je installatie, maar ook aan je
organisatie.”•

Frank van de
Grootevheen en
Jan Visser

Bert Geraats

ELIQUO: ZORG VOOR
RUIMTE IN PLANNING
EN BEGROTING

De ‘verbeterkansen’ die Bert
Geraats van Eliquo noemt
voor een vruchtbare samenwerking en implementatie,
komen voor een deel overeen
met de analyse van Vallei en
Veluwe: zorg voor een helder
contract, leg afspraken vast,
kies een passende contractvorm en zorg voor ruimte in
planning & begroting.
Geraats: “Dit vooral om
onverwachte knelpunten, die
niemand vooraf kan voorzien,
te kunnen oplossen zonder
dat daarbij ‘gedoe’ hoeft
te ontstaan. Hiermee kan
escalatie tot op bestuurlijk
niveau binnen het waterschap
voorkomen worden.”
Verder is het zaak, zegt hij,
dat mogelijk worstcase
scenario’s op voorhand
worden uitgewerkt en dat in
de afspraken tussen beide
partijen herijkingsmomenten
zijn vastgelegd met mogelijk
heden tot interventie. “Leg
de mogelijkheid vast om in te
grijpen bij escalatie. Voorts:
zorg voor voldoende capaciteit, wees duidelijk over
rollen en taken, werk in een
klein team, zorg voor de juiste
expertise en procesbegeleiding en evalueer en leer.”
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‘ DE SCHULDPOSITIE
VORMT EEN
BEDREIGING
VOOR DE
WATERVEILIGHEID’

TEKST HANS OERLEMANS
BEELD ISTOCKPHOTO E.A.

S

teeds meer waterschap
pen nemen maatregelen
om de financiën op orde
te krijgen. Zo kondigt
het nieuwe bestuur van
Wetterskip Fryslân een forse eenmali
ge verhoging van de belastingtarieven
in 2020 aan. De extra inkomsten zijn
nodig om de uitgaven en inkomsten
weer in evenwicht te krijgen, vorig
jaar bedroeg het tekort 7,8 miljoen
euro.
Het nieuwe college van bestuur van
Rijn en IJssel zag dat in 2018 de
schuldquote van het waterschap vol
gens de jaarrekening op 420 procent
lag (de schuld bedraagt dan 4,2 keer
de opbrengst van de belastingen) en
dat is ruim boven het gemiddelde van
de waterschappen. Reden voor het
bestuur om dat percentage staps
gewijs terug te brengen.
Ook waterschap Vechtstromen scoort
hoog in het verkeerde rijtje. Het staat
volgens de Waterschapsspiegel 2018
in de top van waterschappen met de
grootste schuldenlast als percentage
van de belastingopbrengst (367 pro
cent). Tot circa 250 procent geldt als
acceptabel. Tien van de 21 water
schappen blijven hieronder, terwijl er
zes een netto-schuldquote hebben
van meer dan 300 procent. Daar is alle
reden voor permanente schuldbewa
king.
Vechtstromen draait er niet omheen
in de notitie Financiële situatie en
NR5 JUNI 2019

meerjarenperspectief (2018). Het
bestuur moet keuzes maken voor een
meer ‘toekomstbestendig en duur
zaam financieel beleid’. De schuld
liep snel op van € 386 in 2014 naar
€ 437 miljoen in 2018. Bijna een
derde van de belastinginkomsten
gaat op aan kapitaallasten (rente en
afschrijvingen). Koploper in dit rijtje
is overigens Hoogheemraadschap
Delfland waar de kapitaallasten
40 procent van de begroting opslok
ken. Ter vergelijking: bij waterschap
Limburg is dat slechts 11 procent.
Schuldenplafond
De waterschappen financieren hun
investeringen doorgaans met vreemd
vermogen (leningen), terwijl rente en
aflossingen worden betaald uit be
lastingen. De sector is gewend grote
investeringen te doen, stelt Wijnand
Dekking, financieel beleidsmedewer
ker bij de Unie van Waterschappen.
‘‘Dat is al decennia zo. Denk aan de
bouw van steeds geavanceerdere
rwzi’s om aan Europese richtlijnen
te voldoen. Die projecten werden
gefinancierd zonder dat de lasten voor
burgers en bedrijven sterk stegen.
Ook in tijden dat de rente veel hoger
stond dan nu. Enige lastenstijging
is onvermijdelijk, maar daar staan

 etere voorzieningen tegenover.”
b
Toch blijft de lastenverhoging niet
altijd beperkt. Waterschap Noorder
zijlvest heeft de ingezetenenheffing
dit jaar met 25,8 procent verhoogd.
Dijkgraaf Bert Middel legt in het
Dagblad van het Noorden een ver
band met ‘intensieve investeringen in
waterveiligheid’ en de klimaatveran
dering die ‘sneller gaat en ernstiger
is’ dan verwacht. Tegelijkertijd wil het
waterschap de totale schuld beheers
baar houden. In 2018 werd daarom
een schuldenplafond ingesteld van
€ 250 miljoen. Dat plafond komt nu
akelig dichtbij.
‘‘De schuldpositie vormt een bedrei
ging voor de waterveiligheid”, stelt
Peter van Mombergen van de twee
mansfractie Betaalbaar Water in het
algemeen bestuur van Noorderzijl
vest. ‘‘Een schuldenplafond discipli
neert, maar beperkt tegelijkertijd de
ruimte om in te spelen op noodsitua
ties, nieuwe opgaven of tegenvallers.
Lopende projecten kunnen in gevaar
komen. In dat geval heeft het bestuur
nog maar weinig opties over: of de
belastingen verder verhogen of door
het schuldenplafond heen gaan. We
zien wat er dit jaar met de heffingen
is gebeurd.”
Volgens Mombergen valt niet te ont
komen aan een herijking van taken.
In de kern staat het waterschap voor
‘veilig, voldoende en schoon.’ Dat zijn
de watertaken waarvoor belasting >
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‘ WATERSCHAPPEN
DOEN AL
DECENNIA
GROTE INVESTERINGEN’

Wijnand Dekking

Peter van Mombergen

Leon Knoester

Robert van Cleef

wordt betaald. ‘‘Investeren in natuur en
internationale projecten zijn prachtig, maar
kunnen we niet beter eerst de schulden
wegwerken? Doe je dat niet, dan betalen
onze kinderen de rekening. Wat mij betreft
is alles bespreekbaar. Waarom niet een on
derzoek naar een fusie van Noorderzijlvest
met naastgelegen waterschappen? Wellicht
valt zo aanzienlijk te besparen op de vaste
lasten.”
‘‘Schuld, ook een hoge schuld, hoeft geen
probleem te zijn”, stelt Dekking van de
Unie. ‘‘Als de potentiele risico’s maar goed
in beeld zijn en het waterschap maatrege
len neemt om die te beheersen. Eén zo’n
risico is dat de post rente en aflossingen
op een begroting te groot wordt, wat ten
koste gaat van de capaciteit om calamitei
ten op te vangen of nieuw beleid in gang
te zetten. Maar de praktijk laat zien dat de
beïnvloedbare ruimte op de begrotingen van
waterschappen de laatste jaren gemiddeld
genomen gelijk is gebleven.”
Negatieve rente
Ongekend lang al staat de rente onge
kend laag. Maar blijft dat zo? Wat als de
rente stijgt? Voorlopig lijkt dat scenario
net zo ver weg als Wat als de dijken bre
ken? Waterschappen profiteren dubbel
van de lage rente: bij nieuwe leningen én
bij h
 erfinanciering of een rentewijziging
van oude leningen. Dekking: ‘‘De huidige
marktrente is veel lager dan die van lenin
gen uit het verleden. Door slim te her
financieren en rentes voor lange tijd vast te
zetten, dalen de jaarlijkse kosten. Daarmee
krijg je meer vrije ruimte op de begroting.”
De Nederlandse Waterschapsbank (NWB
Bank) is dé grote financier van de sector
met ruim 90 procent van de uitstaande
leningen. Jaarlijks gaat het om een bedrag
tussen € 500 en € 700 miljoen aan nieuwe
financieringen. In vergelijking met andere
overheden hebben de meeste waterschap
pen hun leningen beter gespreid in de tijd,
stelt Leon Knoester, hoofd Public Finance
van NWB Bank. ‘‘Het renterisico is prudent
afgedekt. Lopende leningen werden geher
financierd met historisch lage rentes en

tegelijkertijd werd de looptijd verlengd.
Voor hun kortlopende leningen kunnen
waterschappen nu zelfs tegen negatieve
rentes lenen.”
NWB Bank ziet vooralsnog geen risico in
een oplopende schuldenlast. De water
schappen hebben solide eigen inkomsten
uit belastingen en kunnen daarmee aan hun
verplichtingen voldoen. Knoester: ‘‘Dankzij
de lage rente blijven de extra lasten van
nieuwe leningen beperkt. Als het gepaard
gaat met herfinanciering van oude lenin
gen kunnen zelfs bij een hogere schuld de
jaarlijkse kapitaalslasten dalen. Het zijn
bijzondere tijden. Maar ook als de rente
stijgt, blijven de gevolgen beperkt door het
grote aantal langlopende leningen tegen
lage rentes.”
NWB Bank geeft Green Bonds uit (water
obligaties) waarvoor veel belangstelling
bestaat op de internationale kapitaalmarkt.
‘‘Door de grote vraag kunnen wij deze obli
gaties tegen een gunstiger prijs wegzetten
dan reguliere obligaties. Dat prijsvoordeel
geven we helemaal door aan de water
schappen.”
Niet rustig slapen
Is er dan echt geen enkele reden tot zorg?
Zeker wel, vindt Robert van Cleef, direc
teur van Sterk Consulting. Hij houdt zich al
jaren bezig met de financieel-economische
aspecten van het waterbeheer. ‘‘De vraag
of het financieel beleid van waterschappen
verantwoord is, laat zich lastig beantwoor
den. Je komt al snel in discussies over
technische parameters. Is het renterisico
afgedekt? Blijft er voldoende beïnvloed
bare ruimte op de begroting? Door op zulke
details in te zoomen, lijkt het allemaal wel
mee te vallen. Maar als je uitzoomt naar het
grote geheel, dan zie je iets anders.
In de Waterschapsspiegel 2018 lees ik dat
er in de sector gemiddeld een tekort van
1,8 procent op de begroting is en dat veel
waterschappen interen op hun reserves.
De gemiddelde schuldpositie is hoog: 2,5 tot
3 keer de jaarbegroting. Als bij de dijkgraaf
thuis de financiën er zo voorstaan, dan zie
ik hem niet rustig slapen. >

Dure dijken in Rivierenland
Jacob Knoops

Sinds het Bestuursakkoord
Water uit 2011 gaat een veel
groter deel van de rekening
voor waterveiligheid naar de
waterschappen. Voorheen
betaalde het Rijk de versterking van primaire water
keringen. In 2011 woedde de
kredietcrisis en bezuinigde
het kabinet waar het maar
kon. In dat klimaat kwam
er een Bestuursakkoord
Water met onder meer een
collectieve bezuinigingsopdracht van € 750 miljoen én
een verdeelsleutel voor de
financiering van het nieuwe
Hoogwaterbeschermings
programma (HWBP).
Het Rijk betaalt voortaan
nog maar 50 procent van
de kosten, de gezamenlijke
waterschappen 40 procent
en het waterschap dat een
project uitvoert 10 procent.
De eigen bijdrage stimuleert
een sobere en doelmatige
aanpak. De rijksbijdrage
werd vastgesteld aan de hand
van kostenramingen van de
afzonderlijke HWBP-projecten. Maar sindsdien zijn de
normen voor veilige waterkeringen verscherpt en de
bouwkosten fors gestegen.
De werkelijke uitgaven zouden weleens sterk kunnen
afwijken van de ramingen.
Tekort in piekjaren
Stel nu dat een waterschap
een aantal hoogst urgente en
complexe dijkversterkingen
tegelijk moet uitvoeren. De
tien procent eigen bijdrage
drukt dan zwaar op de begroting. En als bovendien de
actuele doorrekeningen sterk
afwijken van de oorspronke-
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lijke ramingen, dan heeft dat
waterschap een serieus probleem. Dit nu lijkt aan hand
bij Waterschap Rivierenland.
Met 550 kilometer aan vitale
dijken langs onder meer Rijn,
Waal en Lek staat Rivierenland aan de vooravond van
een hele serie dijkversterkingen. De eerste trajecten
zijn in voorbereiding zoals
Gorinchem-Waardenburg
en Waardenburg-Tiel. Eind
2018 bleek dat een nieuwe
doorrekening veel hoger
uitkomt dan de ramingen
uit het HWBP. Rivierenland
wil zelf jaarlijks maximaal €
11 miljoen uittrekken als eigen bijdrage. Dat volstaat niet
als een aantal dure projecten
tegelijk volop in uitvoering
is. Bovendien keert het Rijk
maximaal € 40 miljoen per
jaar uit per project. In ‘piekjaren’ liggen de uitgaven hoger,
wat voorfinanciering (extra
lenen) noodzakelijk maakt.
Solidariteit
De verwachte financiële
tegenvallers zorgden voor
commotie in de lokale media.
Minister Van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en
Waterstaat kreeg een serie
Kamervragen over de kwestie, zoals: Wat vindt u van de
toename van de schulden van
Rivierenland met € 80 miljoen in vier jaar naar nu
€ 440 miljoen? De minister
wees in haar antwoorden
veelvuldig op de eigen verantwoordelijkheid van het
bestuur van het waterschap
en de rol van de provincie
als toezichthouder.
Wat gaat Rivierenland

doen als dijkversterkingen
veel duurder uitvallen dan
geraamd? Het Rijk om een
extra bijdrage vragen? ‘‘Nee,
zover zijn we nog lang niet”,
zegt financieel-directeur
Jacob Knoops. ‘‘We hebben
een half jaar uitgetrokken om
de ramingen te analyseren
en goed uit te zoeken waar
ze precies verschillen van
de recente doorrekeningen.
Ondertussen gaan de voorbereidingen door. Hoe verder
we in de planfase komen,
hoe scherper het beeld van
de uitgaven. Dan zien we ook
waar kosten te drukken zijn
met wellicht een versobering
of andere technieken. Als het
beeld compleet is, komt de
vraag naar de financiering
en de gevolgen voor de
planning. Het gaat stap voor
stap.”
Is er genoeg solidariteit tussen waterschappen onderling? Sommige hebben geen
enkele primaire waterkering,
andere moeten tientallen
kilometers dijken versterken.
En soms ook nog een rwzi
vernieuwen. Rivierenland is
veruit koploper met € 800
miljoen aan investeringen
(2019-2022). Knoops: ‘‘Onze
collega’s tonen zich uitermate solidair door gezamenlijk
40 procent te betalen van de
kosten van dijkversterkingen.
Pas in 2023 staat een her
ijking gepland van het HWBP.
Dan is de landelijke beoordeling van alle primaire
keringen klaar en weten
we hoe groot de opgave per
waterschap wordt. Tot die tijd
geldt de huidige verdeelsleutel.”

‘ALS BIJ DE
DIJKGRAAF
THUIS DE
FINANCIËN
ER ZO
VOORSTAAN,
DAN ZIE IK
HEM NIET
RUSTIG
SLAPEN’
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Corine Hoeben

Is er een vangnet voor
waterschappen die finan
cieel in een vrije val dreigen
te raken? Een soort a
 rtikel
12-status waarbij het bestuur onder curatele komt
te staan? Gemeenten met
structureel hoge tekorten
kunnen bij het Rijk om extra
steun uit het gemeentefonds
vragen. Daarvoor leveren ze
dan tijdelijk financiële zelfstandigheid in.
“Nee, zoiets bestaat niet
voor waterschappen,” zegt
onderzoeker Corine Hoeben
van COELO, het kennis
instituut voor lokale lasten,
verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Anders
dan gemeenten en provincies
bekostigen de waterschappen zichzelf. Van oudsher al
betalen ingezetenen belasting voor hun eigen veiligheid. Dat leidt wel tot flinke
verschillen per regio. Op de
hogere zandgronden ben je

‘ALGEMENE
RESERVES
BLIJVEN
AANSPREKEN,
LIJKT ME ONVERSTANDIG’

een stuk goedkoper uit dan in
laag Nederland.”
“Ook als de uitgaven oplopen,
moeten waterschappen dat
zelf oplossen door heffingen
te verhogen en/of schulden
te laten oplopen. Maar tot
nu toe heeft dat nog nergens
tot exorbitant hoge lasten
geleid. De belastingen voor
het waterschap zijn nog altijd
relatief laag in vergelijking
met die van gemeenten
en Rijk. Ik heb onderzoek
gedaan naar de stijging van
de waterschapslasten in de
afgelopen vier jaar. Die is
gemiddeld heel bescheiden
geweest, ongeveer gelijk aan
de inflatie, hoewel er natuurlijk uitschieters zijn.”
Provincie ziet toe
De Waterschapswet schrijft
voor dat provincies toezicht
houden op de waterschappen
(interbestuurlijk toezicht).
Gedeputeerde Staten moeten

onder meer vaststellen of de
begroting en jaarrekening
aan een aantal formele eisen
voldoen. Het gaat meer om
de juiste inrichting van de
stukken dan over de cijfers.
In het uiterste geval kan
een provincie een begroting
schorsen of zelfs vernietigen.
Hoeben: “Mij zijn daarvan
geen voorbeelden bekend.
Wel maken provincies soms
opmerkingen over de verdeling van de lasten tussen de
categorieën ‘ingezetenen,
gebouwd en onbebouwd.’
Maar de schuldpositie of de
hoogte van de kapitaallasten
zijn nooit een punt van discussie. Dat komt ook omdat
er geen wettelijke normen
bestaan voor een maximale
schuld en andere financiële
parameters. Waar moet je
aan toetsen? En stel dat een
afgesproken schuldenplafond is bereikt, maar een
vitale dijk moet hoognodig

De schuldpositie van de waterschappen is
een stuk hoger dan bij andere overheden.
Het Rijk bouwt bovendien de schuld af en
heeft een groot overschot op de begroting.
Dat zou ook de strategie van de water
schappen moeten zijn. In economisch
goede tijden en bij een lage rentestand ga je
schulden afbouwen en de financiële positie
versterken. Dat zie ik niet gebeuren.
Het Rijk en de waterschappen zouden
een algemene norm moeten vaststellen
voor een houdbare schuld. Nu vaart men
overal een eigen koers met grote onder
linge verschillen en risicoprofielen. In een
sector met dermate goed voorspelbare
eigen inkomsten moet het mogelijk zijn
een dergelijke norm te formuleren en te

worden verbeterd. Wat doe
je dan? Gebrek aan geld
kan nooit een reden zijn om
de veiligheid op het spel te
zetten.”
Uitruilen en polderen
“Waterschappen investeren
in dijken en andere hardware met een hele lange
levensduur. Daar profiteren
onze kinderen ook nog van.
Daarom is het te verdedigen
hiervoor langjarige leningen
af te sluiten. Een kwestie van
solidariteit tussen generaties. Daar valt wel iets
op af te dingen. Hoe meer
schulden hoe groter de post
rente en aflossingen. Dat
gaat ten koste van nieuw
beleid. Hogere schulden en/
of hogere lasten, het is altijd
een bestuurlijke afweging.
De uitkomst van het nodige
polderen en uitruilen van
belangen. Zo gaat dat in een
democratie.”

handhaven. Voor provincies en gemeenten
geldt al wel een wettelijke norm voor de
schuldpositie.”
Extra investeren in veiligheid, gelijkblij
vende lasten én een stabiele of liever nog
afnemende schuld. Alle drie wenselijk,
maar alle drie tegelijk gaat niet lukken,
volgens Van Cleef. ‘‘Of je moet de algemene
reserves blijven aanspreken, maar dat lijkt
me onverstandig. Heffingen verhogen krijgt
geen applaus, maar toch zal het moeten als
er extra taken bijkomen voor het klimaat en
de waterveiligheid. Vraag je aan de stuka
door om bij je thuis een extra kamer te
stuken, dan stuurt hij een hogere rekening.
Daar doet niemand moeilijk over, ook de
dijkgraaf niet.”•

YOUNG WATERPROFESSIONALS

Geen artikel 12 voor waterschap

THE

Karlijn Looman (31), Beleidsadviseur
Waterschap Rijn en IJssel
Locatie: de Baakse Beek bij Vorden

PICTURE
‘IK WIL IETS
BETEKENEN VOOR
MIJN OMGEVING’
WIE
Karlijn Looman was altijd buiten te vinden op de boerderij
van haar ouders in het Gelderse Angerlo, een kleine kern
vlakbij de IJssel. En ze was altijd bezig iets te maken.
Hutten. Een andere inrichting van de tuin. Vandaar haar
keuze voor een opleiding tuin- en landschapsinrichting aan
de Hogeschool Van Hall Larenstein, en - uit behoefte aan
verdieping - een master aan Wageningen UR. Daarna ging
ze aan de slag als consulent bij de VKK, een kennisplatform
kleine kernen op het gebied van leefbaarheid en partici
patie. Ze ontwierp tuinen en gaf bij NL Greenlabel adviezen
over het duurzaam inrichten van de buitenruimte. “Toen
ontdekte ik dat ik eigenlijk liever bezig ben met het ontwer
pen van de káders van waaruit je dan werkt. Hoe maak je
een mooi landschap? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe moet
je rekening houden met alle eisen op het gebied van infra
structuur, water, natuur en milieu?” Om die reden is ze als
beleidsadviseur bij het waterschap terechtgekomen.

gen iedereen ‘hoe wil je dat dit gebied er uitziet’? Vervol
gens is een informeel groepje van betrokkenen ontstaan
dat gedurende het hele traject meedacht. Deze aanpak van
onderaf leidde tot een heel harmonieus en goed proces. En
zichtbaar tot een mooi resultaat.”
Op deze manier pakt het waterschap meer projecten aan.
“Als waterschap kun je het niet meer alleen. Moet je ook
niet meer willen. Daarom zoeken we zoeken medewerking
met betrokkenen. Wij werken in landelijk gebied, combine
ren de wateropgave en natuuropgave. Door mee te kijken
met het hele proces dat een project doorloopt, kunnen
we iets toevoegen aan de kwaliteit van het landschap. Ik
beoordeel welke beleidskaders nodig zijn en of eventueel
nieuw beleid nodig is.”
Verder hoort onder andere ook het organiseren van de
jaarlijkse Gelderse Waterdag, een netwerkmiddag voor
statenleden en bestuursleden van waterschappen, tot haar
taken.

WAAR

(TOEKOMST)DROOM

De Baakse Beek bij Vorden, een project waarvoor het
waterschap de tweede plaats kreeg bij de Gelderse prijs
voor de ruimtelijke kwaliteit. “Meer waterberging, betere
natuur, schoner water: dat moesten we in dit project
realiseren. Daartoe hebben we ook contact gezocht met
provincie, gemeente, bedrijven en omwonenden. We vroe

Ze is raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van
Montferland, profileert zich op haar LinkedIn-pagina met
de uitspraak ‘Samen gaan voor een leefbare buitenruimte’.
“Ik wil meewerken aan het vormgeven van het landschap
van de toekomst. Omdat ik iets wil betekenen voor mijn
omgeving.” Dat is de rode draad in alles wat ze doet.•
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Hoogstandje

H

De drie karakteristieke vergis
tingsbollen op de rwzi in Hengelo
zijn toe aan een opknapbeurt. Ze
worden een voor een onder handen
genomen. In het binnenwerk heeft
uitvoerder ADS Groep steigers
gebouwd voor de renovatie.
Waterschap Vechtstromen maakt
meteen van de gelegenheid gebruik
om de bollen vol te hangen met
sensoren. Ze meten zaken als tem
peratuur, kwaliteit van het biogas
en de PH-waarde. “We moeten het
gistingsproces nauwkeurig gaan
volgen”, legt projectmanager Hugo
Borger uit. ”We gaan per tank drie
keer zoveel slib vergisten als nu het
geval is.”
De toename vloeit voort uit de om
bouw van de rwzi tot energiefabriek,
waarvan in februari de tweede fase
begon: de opschaling.
Vechtstromen heeft ervoor gekozen
om het slib van bijna al zijn zuive
ringsinstallaties in Hengelo te gaan
vergisten. Deze verandering is in
grijpend. De techniek is complex en
het proces is vele malen kritischer
geworden. Daarom moet er 24 uur
per dag en 7 dagen in de week in
tensief worden gemonitord.
Het werk ligt op schema, de renova
tie van de eerste van drie bollen zal
voor de bouwvakvakantie klaar zijn,
zegt Borger. “Het betonwerk aan de
binnenkant blijkt nog in u
 itstekende
staat.” De opknapbeurt behelst
ook vervanging van afsluiters en zo
nodig leidingwerk.
Na bol één volgen twee en drie.
Borger: “Volgend jaar mei moet het
klaar zijn, dat is het moment waarop
we de tweede fase afronden.”

VERGISTINGSBOLLEN
IN DE STEIGERS
TEKST BERT WESTENBRINK | FOTOGRAFIE MARCEL MOLLE
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POV KABELS EN LEIDINGEN

Veiligheidsraamwerk
leidt tot eerste
miljoenenbesparing

POV KABELS EN LEIDINGEN

‘ WE MOETEN AF
VAN HET SEC
KIJKEN NAAR EEN
TECHNISCHE EIS’

Bij de versterking van dijken kunnen kabels en leidingen
in die dijk vertraging in de uitvoering opleveren of tot een
flinke kostenpost leiden. Ze moeten uitgegraven en verlegd worden of er zijn kostbare beschermingsconstructies
nodig. Met het nieuwe Veiligheidsraamwerk Kabels en
Leidingen kan beoordeeld worden of dergelijke maatregelen echt nodig zijn. De eerste resultaten zijn opmerkelijk.

I

Marcel Houtzager

Han Slootweg

TEKST CHARLOTTE LEENAERS
FOTO KADASTER KLIC

In 2050 moeten alle primaire water
keringen in Nederland voldoen aan
de nieuwe normering voor de water
veiligheid. Om de kosten en de plan
ning in de hand te houden, wordt stevig
ingezet op innovatie. Daarvoor zijn binnen
het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Project Overstijgende Verkenningen (POV’s)
in het leven geroepen die tot taak hebben
om innovaties te ontwikkelen, in pilots te
testen en vervolgens beschikbaar te maken
voor dijkversterkingsprojecten in heel
Nederland.
Op de schop
Om iets te doen aan de kosten en de risico’s
bij het verleggen of beschermen van kabels
en leidingen is in 2017 de POV Kabels en
Leidingen van start gegaan. Kabels en
leidingen hebben effect op de veiligheid van
een dijk. Alleen al de aanwezigheid van een
leidingbuis verstoort het grondmechanische
gedrag van een dijk. Als zo’n leiding dan
ook nog gaat lekken of zelfs breekt kan de
waterkering instabiel en onveilig worden.
Voormalig hoogheemraad Marcel Hout
zager van het Hoogheemraadschap van
Delfland is voorzitter van de stuurgroep
van deze POV en schetst de omvang van

het probleem. “Bij zeker de helft van alle
primaire waterkeringen in ons land speelt
het probleem van kabels en leidingen. Om
daar goede oplossingen voor te bedenken,
was het noodzakelijk om de samenwerking
te zoeken met de netbeheerders. Ik ben
er trots op dat dat gelukt is: in onze POV
werken dijk- en netbeheerders nu intensief
samen.”
Voorzitter van het Platform Netbeheerders
Han Slootweg is lid van de stuurgroep van
de POV en is blij met de samenwerking.
“Het is heel goed dat we nu samen naar
de veiligheid kijken. Maar ook op het vlak
van de uitvoering van het werk is er veel te
winnen.”
Houtzager vult aan: ”De dijken gaan straks
op de schop en door samen te werken kun
nen we de dijkversterking en werkzaam
heden aan de kabels en leidingen in één
keer aan pakken. Het is dus belangrijk dat
netbeheerders en dijkbeheerders al in een
vroeg stadium van een dijkverbeterings
project de koppen bij elkaar steken.”
Faalscenario’s in beeld
Het beoordelen van de veiligheid van een
waterkering met kabels en leidingen vraagt
om een integrale aanpak waarbij zowel

de veiligheid van de kabels en lei
dingen als die van de waterkeringen
wordt gewogen. Door een wijziging
in de Waterwet wordt sinds 2017 bij
de beoordeling van de veiligheid van
primaire waterkeringen gekeken
naar de overstromingskansen voor
het achterliggende gebied. Om daar
iets over te zeggen, moet bekend zijn
hoe een dijk kan falen en hoe groot
de kans is dat een overstroming
optreedt. Houtzager: “Dat is voor
waterkeringbeheerders een compleet
nieuwe benadering. Het betekent dat
we ons moeten gaan verdiepen in de
faalscenario’s van een dijk en in de
kans dat dergelijke scenario’s tot een
overstroming leiden.”
“Deze ontwikkeling in het veilig
heidsdenken is bij netbeheerders
ook gaande”, vult Slootweg aan. “We
moeten af van het sec kijken naar een
technische eis, maar de aandacht ver
leggen naar het doel dat bereikt moet
worden. Welke faalkans is acceptabel?
Is dat eens in de honderd jaar of eens
in de duizend jaar? Het gaat erom dat
je daar een transparante discussie over
voert. Het is goed dat we als netbe
NR5 JUNI 2019

heerders langs deze lijnen met de wa
terschappen in gesprek zijn geraakt.”
Nieuwe rekenmethodiek
Omdat er voor deze aanpak geen
rekenmethode beschikbaar is, is het
Veiligheidsraamwerk Kabels en Leidin
gen ontwikkeld: een instrument dat ge
baseerd is op een faalkansbenadering,
waarbij de kans op falen van een lei
ding wordt gecombineerd met de kans
op falen van de waterkering. Zo kan een
lekkende waterleiding effect hebben op
de sterkte van de dijk en kan dit leiden
tot instabiliteit. Ook kan een gebroken
waterleiding leiden tot ontgrondingen
met alle gevolgen van dien.
Met het veiligheidsraamwerk kan
gerekend worden aan de veiligheid
van de dijk op basis van dergelijke
faalscenario’s. Het instrument is in
opdracht van Rijkswaterstaat opgesteld
door Deltares en de POV Kabels en
Leidingen heeft inhoudelijke kennis in
gebracht. Het geeft handvatten om een
integrale veiligheidsanalyse te maken
voor een concreet dijkvak met kabels
en leidingen.
Slootweg: “Incidenten uit het verle

den hebben ons veel geleerd over de
gevolgen van leidingbreuken in een dijk
en over de faalkansen. Van die kennis
maakt het veiligheidsraamwerk ge
bruik. Daarnaast zit er veel kennis in de
hoofden van de experts. Het blijkt dat
de gemiddelde mening van een groep
experts vaak heel dicht bij de waarheid
zit. Ook daar maakt het veiligheids
raamwerk gebruik van.”
Houtzager: ”Het Veiligheidsraamwerk
is opgeleverd in 2018 en is kortge
leden voor het eerst getest bij het
ontwerp van de dijkversterking van het
Zeeburgereiland. Een beschermende
damwandconstructie die volgens de
oude rekenmethode nodig was om de
parallelle drinkwaterleiding in de dijk
te beschermen, kon nu achterwege
blijven, een besparing van 3 miljoen
euro. Ook bij een kruisende waterlei
ding bij de dijkversterking GorinchemWaardenburg, blijkt vooralsnog een
kostbare kistdamconstructie toch niet
nodig te zijn. De kennis die we opdoen
bij deze pilotprojecten gebruiken we
om het Veiligheidsraamwerk geschikt
te maken voor dijkversterkingen in het
hele land.”•
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EVIDES EN SWECO VINDEN
OPLOSSING HAPEREND
DEMON-PROCES

Een handje
uitgegist slib

Innovaties in afvalwaterzuivering lopen soms
tegen onverwachte problemen aan. Dat gebeurde
bijvoorbeeld bij de inbedrijfname van een DEMONinstallatie op de awzi van Schiphol. Evides
Industriewater vond in samenwerking met Sweco
een oplossing.
TEKST JAN VAN DEN BERG | BEELD ISTOCKPHOTO E.A.

Marthe de Graaff houdt zich
voor Evides Industriewater
onder andere bezig met de awzi
op Schiphol

E

igenaren en beheerders van
industriële waterzuiveringen zijn
net als hun collega’s bij de wa
terschappen steeds op zoek naar
manieren om hun processen doelmatiger
te maken en om zoveel mogelijk bruikbare
stoffen aan het afvalwater te onttrekken. Zo
ook Evides Industriewater, dat proceswater
maakt en afvalwater zuivert voor diverse
bedrijven. Eén hiervan is de awzi op de
luchthaven Schiphol. Evides Industriewater
is sinds 2004 de eigenaar van de installatie
en zuivert momenteel zo’n 4.200 kubieke
meter sanitair afvalwater per dag.
“De awzi op Schiphol is onze enige indus
triële zuiveringsinstallatie die is voorzien
van slibvergistingsinstallatie”, zegt Marthe
de Graaff, senior process engineer bij
Evides Industriewater. Dit is de voorlaatste
stap van het zuiveringsproces. De laatste
stap is de slibontwatering. Deze produceert
naast slib een concentraat, ofwel water
waarin een hoog gehalte aan stoffen zit
waaronder stikstof.
Enkele jaren geleden besloot Evides
Industriewater om het concentraat in een
DEMON-installatie zoveel mogelijk te
ontdoen van stikstof om zo de hoofdstroom
te ontlasten. Deze installatie is geleverd
door Sweco; de leverancier van DEMON in
Nederland.
Niet goed
De DEMON-installatie werd opgestart in
november 2017 en functioneerde vanaf
januari 2018 op operationele schaal. Maar
dat ging niet lang goed, legt De Graaff uit.
“Al in februari bleek dat het proces niet
functioneerde, zoals we hadden gedacht. De
reeds bestaande slibontwatering bleek con
centraat te produceren met een dermate

S

EEN HANDJE UITGEGIST SLIB

De awzi op Schiphol is
uitgebreid met een DEMONreactor (de grijze constructie
rechts op de foto)

‘ WE DACHTEN
DAT WE HET
DEMON-PROCES
GOED BEGREPEN’
laag gehalte aan zwevende stof, dat
de bacteriën in de DEMON-installatie
te weinig voeding kregen. Met name
de gehaltes aan koper en zink waren
te laag. De biologische activiteit nam
zover af dat het DEMON-proces niet
goed meer werkte.”
De Graaff en haar collega’s waren
op een probleem gestuit dat ze
niet voorzien hadden. “Dit was echt
iets nieuws. We dachten dat we het
DEMON-proces goed begrepen, maar
we kwamen er nu achter dat er blijk
baar te weinig voeding in het centraat
kan zitten om het proces in stand te
houden.”
Evides Industriewater en Sweco
vonden de oplossing door literatuur
onderzoek en onderzoek aan de in
stallatie zelf. Door het toevoegen van
een geringe hoeveelheid uitgegist slib
nam de activiteit in de DEMON direct
weer toe. De micro-nutriënten koper
en zink bleken in te lage concentraties
in het centraat te zitten. Met de slib
toevoeging moeten de operators ove
rigens voorzichtig zijn, legt De Graaff
uit. “We willen natuurlijk niet dat het
proces van slibontwatering negatief
beïnvloed wordt en er mag ook weer
niet te veel worden toegevoegd.”
Evides Industriewater is nu zo ver
dat de DEMON-installatie qua pro
ces goed loopt. Praktisch gesproken
betekent dit dat 80 procent van de
stikstof uit het centraat verwijderd
wordt. Er is nog geen goede oplossing
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voor de operationele kant van het
verhaal. Zo wordt het slib met de hand
toegevoegd aan het centraat, voordat
het naar de DEMON-installatie gaat.
“Dat is natuurlijk niet ideaal, omdat
de hoeveelheid toegevoegd slib op
deze manier niet helemaal constant
is. Dat is voor een optimale werking
wel noodzakelijk.” Er wordt momen
teel onderzocht hoe slib met pompen
automatisch kan worden toegevoegd.
Verstoppingen
Een ander probleem was dat in de
DEMON-installatie meer struviet
werd gevormd dan wenselijk was.
Het struviet heeft tot verstoppingen
en kapotte pompen geleid. Ook dit is
opgelost, door in het hoofdproces de
ijzerdosering te verhogen om op die
manier uiteindelijk de fosfaatcon
centratie in het centraat te verlagen.
“Daarnaast is de dosering van anti
scalant verplaatst, zodat er betere
menging met het centraat is.”
Struviet is in principe een waarde
volle grondstof. Het is dan ook niet
voor niets dat op de awzi van Schiphol
een proef is gedaan met het winnen
van deze stof uit het afvalwater. Deze
proef is in 2014-2015 uitgevoerd door
Evides Industriewater in samen
werking met de luchthaven, KWR en
Vewin. Dit heeft toen niet geleid tot
een operationele installatie.
Die is nu ook niet voorzien. “Het

ontbreekt eenvoudig aan schaal
grootte van de awzi om struviet tegen
aanvaardbare kosten te winnen”, zegt
De Graaff. Het fosfaat blijft dus in
het slib. Wellicht dat de slibverwer
ker de f osforhoudende reststoffen
kan aanbieden aan bijvoorbeeld de
kunstmestindustrie.
Voor een verdere optimalisatie wordt
er wel een fijnzeef-installatie toege
voegd aan de awzi. “Door het afvangen
van zeefgoed kan er meer actieve bio
logie ontstaan, met als gevolg dat de
capaciteit van de awzi zal toenemen.
We willen het zeefgoed uit de fijn
zeef gebruiken als koolstofbron door
cellulose in het zeefgoed om te zetten.
Er is dan geen externe koolstofbron
meer nodig, wat de CO2 footprint van
de awzi significant zal verlagen.”
Over de toepassing van nieuwe tech
nologie en processen op de awzi op
Schiphol denkt Evides Industriewater
voortdurend na. Zo wordt onder an
dere gekeken naar de toepassing van
Mainstream DEMON, ofwel het ge
bruik van DEMON in de hoofdstroom
van het zuiveringsproces.
Ook is Evides Industriewater betrok
ken bij het onderzoek naar korrelslib
waarmee de capaciteit van de awzi
kan worden vergroot. Hiervoor is een
pilotinstallatie in bedrijf in het zoge
heten Harkos-project, dat samen met
de andere partners, waaronder de
TU Delft, wordt uitgevoerd.•
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EEN DELTAPLAN VOOR MOZAMBIQUE

O

p 14 maart landde de cycloon
Idai in volle hevigheid bij de
havenstad Beira, in het midden
van Mozambique. Zeker
1,7 miljoen mensen in dat land
en in de buurlanden Malawi, Zimbabwe en
Madagaskar werden getroffen, naar schat
ting zevenhonderd mensen vonden de dood.
Woningen, scholen, bedrijven en ziekenhui
zen zijn verwoest en door de overstromin
gen verspreidt de cholera zich snel.
‘’Nu er in Mozambique een grote ramp
gaande is, lijkt alles wat wij doen in de
watersector marginaal’’, schreef hoogleraar
Luuk Rietveld van de Technische Universi
teit Delft in de nieuwsbrief van zijn faculteit.
‘’Waarom medicijnen uit drinkwater verwij
deren terwijl mensen sterven aan cholera?
Waarom nadenken over het terugwinnen
van water terwijl hele gebieden overstro
men? Waarom energie uit water opwekken
terwijl, in Beira, de drinkwatervoorziening
er helemaal mee opgehouden is?’’

RAVAGE NA IDAI EN KENNETH

Vrouwen doorzoeken de
restanten van hun door
Kenneth verwoeste woning
op Ibo-eiland ten noorden van
Pemba-stad in Mozambique

Een deltaplan voor
Mozambique

Kenneth
Zes weken later, op 25 april, raasde
Kenneth, de zwaarste cycloon ooit in Afrika,
over Mozambique. Opnieuw leidde zware
regenval tot ernstige overstromingen, nu
in de noordelijke provincie Cabo Delgado.
Omdat daar minder mensen wonen, vielen
er ‘slechts’ enkele tientallen doden. Maar
dat aantal kan nog makkelijk oplopen, want
tienduizenden werden dakloos en wachten
op hulp.
Ja, hij wist dat het nog een keer kon gebeu
ren, zegt Rietveld, die zelf een aantal jaren

Niet eerder werd Mozambique zo kort na elkaar getroffen
door twee van zulke krachtige cyclonen als Idai en
Kenneth. Voorlopig zijn de gevolgen nog niet te overzien,
maar één ding is volgens de Delftse hoogleraar Luuk
Rietveld wel duidelijk: een ‘deltaplan’ is nodig.
TEKST PAULINE VAN KEMPEN | BEELD TSVANGIRAYI MUKWAZHI, AP | ASSOCIATED PRESS
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‘ ER IS EEN
GROTE RAMP
GAANDE’

Luuk Rietveld

Antoon Kuijpers

in de hoofdstad Maputo woonde en werkte.
Zoals iedereen in Mozambique dat weet.
Maar twee cyclonen in één seizoen, dat is
niet eerder vertoond.
Over de mogelijke oorzaken - klimaat
verandering? - doet de hoogleraar geen
uitspraken. ‘’Ik ben geen klimaatdeskundi
ge.’’ Maar hij weet wel dat de uitgestrekte
kustlijn en de laagvlakten het land kwets
baar maken. En dat de bevolking in dertig
jaar tijd met 50 procent is gegroeid (tot
ruim 26 miljoen inwoners nu), waardoor er
ook heel veel potentiële slachtoffers zijn,
die wonen op plekken waar je eigenlijk niet
zou moeten wonen.
‘’Dit soort enorme cyclonen voorkomen
kunnen we niet. Wat we wel kunnen, is de
impact kleiner maken’’, meent Rietveld.
En daarom hoopt hij dat deze ramp wordt
aangegrepen voor een alternatief deltaplan.
Zoals het Deltaplan van 1953 moest voor
komen dat een nieuwe watersnoodramp
ons land zou treffen, zo zou een soortgelijk
integraal plan voor Mozambique dat land
voor nog eens een ramp van deze omvang
moeten behoeden.
Dat deltaplan moet vooral gericht zijn op
het veerkrachtiger maken van Beira en
omgeving. Rietveld: ‘’De kustlijn is ruim
2.500 kilometer lang, overal hoge dijken
aanleggen is ondoenlijk. Het accepteren
van overstromingen is onderdeel van het
leven daar. Maar we kunnen bij de weder
opbouw wel beter plannen waar we huizen
en wegen willen. En we kunnen de water
infrastructuur aanpassen, bijvoorbeeld met
bergingen en overloopgebieden.’’>
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H2O-PLATFORM (ADVERTORIAL)

EEN DELTAPLAN VOOR MOZAMBIQUE
DONORCONFERENTIE

‘ GELD VOOR BEHEER
EN ONDERHOUD IS
VAAK HET PROBLEEM’
Daarbij kan Mozambique hulp vanuit
Nederland goed gebruiken, denkt
de hoogleraar, die daarover ook in
overleg is met het ministerie. Ons
land is al ruim veertig jaar betrokken
bij de opbouw van de voormalige
Portugese kolonie, juist ook op het
gebied van water. De Nederlandse
ambassade heeft daarin een voortrek
kersrol, maar werkt nauw samen met
bedrijven als Royal HaskoningDHV en
Arcadis en instituten als de TU Delft,
waterbedrijven en de waterschappen.
In die veertig jaar is er al veel ge
beurd, maar nog niet genoeg, weet
Rietveld. ‘’Het moest van heel ver
komen. Toen Mozambique in 1975
onafhankelijk werd, was de hoogst
genoten opleiding vierde klas lagere
school. En toen ik eind jaren tachtig
lesgaf in Maputo, waren er slechts
twintig studenten civiele techniek. De
waterschappen bijvoorbeeld zijn daar
om nu nog ontzettend zwak, met veel
te weinig goed opgeleid personeel.’’
Waterschappen
Dat is precies waar de N
 ederlandse
waterschappen voor zichzelf een
rol zien, zegt Antoon Kuijpers van
Wetterskip Fryslân. Hij is namens
de Unie van Waterschappen landen
coördinator Mozambique en staat op
het punt naar het getroffen land af te
reizen, samen met vijf collega’s van
andere waterschappen.
Doel van de al geplande reis is het
opstarten van de Blue Deal, een
langjarig partnerschap met de vijf
regionale waterautoriteiten, ofwel
waterschappen, van Mozambique en
de water- en sanitatieafdeling van de
gemeente Beira. Die missie krijgt door
Idai en Kenneth een andere lading,
erkent Kuijpers. “Nu kijken we ook wat
er eerst aan noodhulp nodig is.’’

Het gaat dan om bijvoorbeeld het
herstel van watersystemen of ge
bouwen. ‘’We hebben direct na Idai
contact gezocht met onze collega’s in
Beira’’, vertelt hij. ‘’Gelukkig zijn er
geen slachtoffers gevallen, maar de
kantoren zijn fors beschadigd.’’
De afgelopen jaren zetten vijf Neder
landse waterschappen zich al in voor
Mozambique met een programma
gericht op ondersteuning van de
waterschappen aldaar. Wetterskip
Fryslân participeerde daarnaast ook in
een sanitatieprogramma, samen met
Vitens Evides International, een aantal
Friese gemeenten en de provincie
Fryslân.
Blue Deal
Dit krijgt nu een vervolg in de Blue
Deal, een gezamenlijk programma
van de ministeries van Buitenlandse
Zaken en Infrastructuur en Waterstaat
en de waterschappen met als doel
om uiterlijk in 2030 twintig miljoen
mensen in veertig stroomgebieden
wereldwijd toegang te geven tot vol
doende, schoon en veilig water.
Dat gebeurt niet door het aanleggen
van dijken of andere dure infrastruc
tuur, maar vooral door het verbeteren
van de bedrijfsvoering van de partner
organisaties en het trainen van – in dit
geval – Mozambikaanse professionals.
‘’Wij hebben ervaring, maar we weten
het niet beter’’, benadrukt Kuijpers,
die na zijn studie eveneens een aantal
jaren in Mozambique verbleef en het
land vaak bezoekt. ’’We helpen hen
door mee te denken over verschillen
de scenario’s.’’
Voor een deltaplan zoals Rietveld dat
voorstelt, zijn nog heel wat stappen
nodig, denkt Kuijpers. ‘’De orga
nisaties die het moeten doen, zijn
onvoldoende toegerust om zelf een

Naar verwachting zal begin juni een
donorconferentie plaatsvinden waarmee
de Mozambikaanse overheid steun wil
mobiliseren voor de wederopbouw van
de getroffen gebieden. Nederland zal een
rol spelen in de wederopbouw van Beira
en onderzoekt momenteel de mogelijkheden om hieraan bij te dragen, zo meldt
een woordvoerder van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Ons land ondersteunt de stad Beira al
sinds 2012 en liet onder andere tien
‘storm proof’ woningen bouwen. Eind
maart, na Idai, heeft Nederland zeven
experts beschikbaar gesteld aan het
stadsbestuur, die helpen om de behoeften
voor de wederopbouw in kaart te brengen.

goed plan te ontwikkelen. En het geld
voor beheer en onderhoud is vaak
een probleem. Het heeft geen zin
om grote investeringen te doen voor
bijvoorbeeld dijken of bemaling als er
geen geld is voor duurzaam beheer en
onderhoud.’’
Daarvoor is de invoering van een
belastingsysteem de enige oplossing,
denkt de waterschapper. ‘’Maar dan
moet je wel eerst service leveren.’’ De
waterschappen willen daarom tevens
aan de gang met maatregelen voor de
verbetering van de waterkwaliteit en
een betere verdeling van het beschik
bare water bij schaarste.
Die aspecten moeten zeker ook een
plek krijgen in ‘zijn’ deltaplan, zegt de
Delftse hoogleraar Rietveld. ‘’Zowel
de landbouw als de industrie als de
steden zijn afhankelijk van water,
hoe kun je die verschillende doelen
op elkaar afstemmen? En zijn er
ook mogelijkheden om bijvoorbeeld
afvalwater opnieuw te gebruiken voor
industrie of landbouw?’’
Want het gaat dan nu wel over over
stromingen, feitelijk is droogte een
nog groter probleem in het Afrikaanse
land. Rietveld: ‘’De watersituatie is
altijd problematisch: of er is te veel, of
er is te weinig. En als er water is, kun
je het niet drinken. Dat is de paradox
van Mozambique.’’•

Roto-Sieve: doeltreffende
en onderhoudsvriendelijke
roostergoedverwijdering

De ROTO-SIEVE roterende trommelzeven verwijderen vaste
deeltjes en vezels uit diverse vloeistof- en slibstromen,
zowel uit afvalwaterstromen als proceswaterstromen. Bijna
5.000 toestellen wereldwijd in werking in tal van industrieën.
Doeltreffend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Wat moet u
doen om legionella
te voorkomen?
Als eigenaar van een collectieve
drinkwaterinstallatie moet u maatregelen
nemen. Om te voorkomen dat mensen
besmet raken heeft de overheid regels
opgesteld. Maar wat betekent dit voor u?
Ben ik prioritair of zorgplichtig?
Hoe geef ik invulling aan mijn zorgplicht?
Wat zijn mijn risico’s?
Heb ik invloed op het beheer?
Benieuwd naar de antwoorden op deze
vragen én mogelijkheden voor preventieve
oplossingen?

Voordelen van de Roto-sieve trommelzeven:
• Zelfreinigend en minimaal onderhoud
• hoge operationele betrouwbaarheid
• hoge afscheidingsgraad
• lange levensduur
• laag energieverbruik en kostenbesparend
• voor vele toepassingen inzetbaar
• verhoogt de performantie van de waterzuiveringsprocessen
Referenties in verschillende sectoren.
Wereldwijd zijn er al duizenden Roto-Sieve trommelzeven
(Lackeby Products AB) operationeel, zowel bij bedrijven, als in
groot- of kleinschalige rioolwaterzuiveringsstations (RWZI en
KWZI).
Roto-Sieve roterende zeven worden succesvol ingezet in onder
andere brouwerijen, kunststofrecyclage, koffiebranderijen, de
groente verwerkende nijverheid, de aardappel verwerkende
nijverheid, bottelarijen, de chemische industrie, veevoederproductie, slachthuizen, kippenslachthuizen, de textielindustrie, de
suikerindustrie, de papier- en karton verwerkende nijverheid, de
visindustrie, de zuivelnijverheid, plastiek verwerkende bedrijven,
recyclagebedrijven, enz.

Neem contact op met HG Ulﬁma, Pascal
Lagrand (+31 6 54 39 77 33)
Of bezoek onze website www.hg-ulﬁma.com
TASK Industriële Milieutechnieken
Kerkhofstraat 33
2220 Heist-op-den-Berg, Belgium
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Telefoon +32/15 24 21 15
E-Mail info@task.be
Web www.task.be

0

H2O-PLATFORM (ADVERTORIALS)
HAUS - Ook voor uw polymeer aanmaak- en doseerstations

Samen slim waterinfra innoveren: PWN, Vitens & Imbema doen het!

Naast de reeds bekende en succesvolle HAUS decanteer centrifuges levert
HAUS ook de nodige randapparatuur voor uw waterzuivering, waaronder
Turbo Blowers, wormpompen, schroeftransporteurs en polymeer aanmaaken doseerstations.

Vitens, PWN, Imbema en haar partners zijn een pilot gestart waarin
gezamenlijk de uitdagingen in het beheer en onderhoud van afsluiters
worden aangepakt. Zij testen de ‘Smart Valve Maintenance (SVM) oplossing’:
een slimme, elektronische afsluitersleutel, ondersteund door een centrale
softwareoplossing. Informatie van een afsluiter, zoals de weerstand en
laatste stand, wordt automatisch geregistreerd en doorgegeven aan een
leidinginformatiesysteem. Dat maakt een enorm verschil in de beheersbaarheid van het leidingnet.

Voor de polymeer aanmaak- en doseerstations biedt HAUS de keuze uit stations
geschikt voor de aanmaak van emulsie- en/of poeder polymeer. Alle units zijn
uitgevoerd met een PLC besturing en Touchscreen waardoor calibratie kinderspel
wordt en de bediening eenvoudig en precies is. De besturing zorgt voor een zeer
nauwkeurige dosering, zelfs bij wisselende waterdrukken. Zo worden processen
beter beheersbaar, wordt polymeer bespaard en verdient de investering zich in
‘no time’ terug.

Beheer en onderhoud op afsluiters is nodig om faalkans te minimaliseren.
De afsluiters sturen de waterstromen en geven waterbedrijven controle over de
prestatie van het leidingnetwerk. Typische uitdagingen zijn de registratie van
gegevens na bediening, de (onjuiste) stand van afsluiter en de ondermaatse
leveringsminuten door calamiteiten.

Nadat HAUS in 2015 en 2017 de oude decanters op de RWZI Oijen heeft mogen
vervangen door HAUS DDE-4742 decanters is het nu de beurt aan de polymeer
installatie. HAUS heeft recent de opdracht ontvangen voor de levering van twee
klantspecifiek gebouwde polymeer stations geschikt voor de aanmaak van emulsie
polymeer.
Naast de bovenstaande voordelen waren de flexibiliteit in het bouwproces voor
klantspecifieke wensen en de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding voor het waterschap doorslaggevend.
HAUS Europe B.V.
Oosterparkweg 35c
2985 SX RIDDERKERK

Telefoon +31 85 48 91 190
E-Mail sales@hauseurope.com
Web www.hauseurope.com

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek verzoeken we U vriendelijk
contact op te nemen met HAUS Europe BV te Ridderkerk.

Zelfregulerend watersysteem haalbaar met Machine Learning?

IMAGEM
Roggestraat 44
7311 CD APELDOORN

Telefoon +000000
E-Mail info@imagem.nl
Web www.imagem.nl

Meer doen met minder middelen en geld is een uitdaging die geldt voor
vrijwel alle waterschappen vandaag de dag. Dat betekent wel dat slimme
oplossingen moeten worden ingezet in dagelijkse processen om een hogere
efficiëntie te bereiken.
De toepassing van Machine Learning in de dagelijkse werkprocessen bij waterschappen kan eindeloze mogelijkheden bieden. De integratie van het concept van
Machine Learning in beeldverwerkingsprocessen, vormt de sleutel om een breed
scala aan direct bruikbare inzichten te ontgrendelen. Of het nu gaat om het identificeren van locaties en de soort obstructies, het opsporen van illegale afgravingen
of het monitoren van begroeiing in watergangen, smart satellietbeelden kunnen de
nauwkeurigheid en efficiëntie van deze detecties enorm vergroten.
Iedere herfst gaan ca. 60 medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta
er een volle week op uit om waterwegen te controleren op doorstromingsproblemen als gevolg van ingroei en andere vervuiling. Met een traditionele methode
werden slechts 40% van de aanwezige obstructies in watergangen correct geïdentificeerd. De toepassing van Machine Learning, waarbij het model werd getraind
om specifieke situaties te herkennen zorgde ervoor dat in slechts een paar maanden tijd een herkenningspercentage van ca. 98% werd gehaald. De medewerkers
hoeven niet langer iedere watergang op vegetatie of vervuiling te controleren. In
een gecontroleerde testomgeving heeft WDO Delta en IMAGEM een zelfregulerend
watersysteem ontwikkeld – het eerste in zijn soort in Nederland. Lees meer op
www.imagem.nl/waterschap.

Imbema
Nijverheidsweg 5-7
2031 CN HAARLEM

Telefoon +31 6 50849962
E-Mail kverkleij@imbema.com
Web www.imbema.com/water

Vitens en PWN hebben zich gecommitteerd aan een vooruitstrevend initiatief:
een pilot met hardware- en softwareoplossingen met Imbema en haar partners.
SVM is een geïntegreerde oplossing die het beheer en onderhoud van afsluiters
vergemakkelijkt en beter beheersbaar maakt. Inmiddels zijn ruim 100 afsluiters
getest: de eerste resultaten zijn veelbelovend. De focus ligt op de bereikbaarheid,
draaibaarheid en afsluitbaarheid van afsluiters. Dankzij SVM krijgt een waterbedrijf veel beter inzicht in de actuele status van het afsluiterbestand en waar &
wanneer er (preventief) onderhoud nodig is. Dat bespaart mankracht, is exact en
en reduceert faalkans.
Meer weten over de testresultaten? Neem contact op met Koos Verkleij.

Novotec uw partner in afvalwaterzuivering en slibontwatering
Novotec’s slibontwateringssystemen type Squeez-R en Tumbl-R zijn ideaal
voor het ontwateren van alle slibtypes en menig te ontwateren afvalproduct
Voor mest en allerhande vezelrijke en grovere slibstromen introduceert
Novotec de Manu-Rator.
Voordelen
• Laag energieverbruik
• Minimale onderhouds- en operationele kost
• Minimaal waterverbruik
• Minimaal geluidsniveau
• Bekomen DS-gehaltes tussen 15 – 26 % (biologisch slib)en tot 25-40 %
(fysicochemisch en primair slib)
• Lager polymeerverbruik
• Geen indikking nodig, kan slib rechtstreeks ontwateren vanuit de
beluchtingstank
• Mogelijkheid tot 24h/7d werking

Novotec NV
Fraterstraat 45
9820 MERELBEKE

Telefoon +32 9 219 06 03
E-Mail info@novotec.be
Web www.novotec.be

Heeft een bedrijf niet voldoende ruimte, dan zijn onze kant-en-klare containers
de oplossing.
Piloot en huurunits beschikbaar.
Bij Novotec kan u ook terecht voor flocculatoren, flotaties, lamellenseparatoren
en aanverwanten.
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Omgekeerde
osmoseinstallatie
met KI
Van der Ende Groep werkt aan
een nieuwe omgekeerde osmose-
installatie. Deze High Performance RO is nog in ontwikkeling
sleepte een nominatie in de
wacht voor de GreenTech Concept
Award.
De High Performance RO is gebaseerd
op de Nexus. Dit is een omgekeerde
osmose-installatie, die Van der Ende onder
andere levert aan tuinbouwbedrijven om
bronwater op te werken tot kwalitatief
hoog gietwater. Op deze manier kunnen
bedrijven beschikken over water met een
laag zoutgehalte. Dit is belangrijk voor de
goede groei van de gewassen. Bovendien

Zweeds model
bevalt Aa en Maas

De High-Performance RO
Studentenstartup Waterweg met vlnr: Eva Aarts, Tessa Luijben, Simon Schilt en Wies van Lieshout

kan het water dankzij omgekeerde osmose
vaak gecirculeerd worden, waardoor er
weinig water gespuid hoeft te worden.
De innovatie van de High Performance
Nexus is de toepassing van e-Meta.
Onder deze naam maakt Van der Ende
hardware (zoals sensoren) en software om
gegevens te verzamelen over de werking
van de Nexus omgekeerde osmose-
installaties.
Door gebruik te maken van kunstmatige

intelligentie zijn installaties met e-Meta
zelflerend. Dit resulteert in de productie
van schoner water, minder energiegebruik,
minder afvalwater en lagere operationele
kosten.
Van der Ende gaat dit concept door
ontwikkelen tot een aparte lijn omgekeer
de osmose-installaties. Deze wordt in de
markt gezet naast de bestaande Nexus
systemen.

Tube en bellenscherm om microplastics te vangen

Op twee locaties worden nieuwe
systemen getest om plastic op te vangen.
In de haven van Stavoren is de door advies- en ingenieursbureau Tauw ontwikkelde S
 horeliner geplaatst, bij de rwzi
Wervershoof wordt de Bubble Barrier
uitgeprobeerd.

De Shoreliner bestaat uit een drijvende
tube van zo’n zestig meter lang met een
zeildoek eronder en een opvangbak.
Hiermee moet voorkomen dat drijfvuil en
microplastics het talud van de haven van
Stavoren bereiken.
Het opvangsysteem ligt ook in de Rotter
dams lekhaven. Daar is de afgelopen twee
jaar ruim 500 kilo drijfvuil gevangen. Dit
wordt geanalyseerd door Tauw, die zo ook
bepaalt of en hoeveel microplastics wor
den gevangen.
Tauw werkt in de ontwikkeling van tech
niek samen met Buitink Technology die
het zeildoek levert en Van Kaam die het
opvangoog maakt.
Bellenscherm
De Bubble Barrier is op initiatief van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorder
kwartier geplaatst. Dit bellenscherm, een
geperforeerde bus van 16 meter die op de

bodem wordt gelegd, is een uitvinding van
de Amsterdamse startup The Great Bubble
Barrier.
Bij een test in de IJssel is gebleken dat
het systeem effectief plastic groter dan
1 millimeter kan verwijderen uit rivieren
en kanalen. Gemiddeld werd 86 procent
van het testmateriaal onderschept.
Het scherm is nu in het kanaal bij rwzi
Wervershoof gelegd. De vraag is of het ook
mogelijk is om met het scherm te voorko
men dat veel kleinere microplastics door
stromen van gezuiverd afvalwater naar het
oppervlaktewater. Het gaat om deeltjes
met een grootte van 0,5 millimeter tot 0,02
millimeter.
Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar
drie aspecten: de hoeveelheid micro
plastics in het gezuiverde afvalwater,
de werking van het bellenscherm en de
verbetering en standaardisatie van de
meetmethode voor microplastics.

Een waterdoorlaatbare tegel
van bagger

Tekst Els Loeshof

Ze wonnen de Phillips Innovation Award
2019 niet, maar studentenstartup Waterweg gaat wel verder met de ontwikkeling
van hun innovatieve waterdoorlaatbare
tegel van bagger
Met een waterdoorlaatbare tegel op basis
van bagger bereikte studentenstartup
Waterweg de finale van de Phillips Innova
tion Award 2019. Deze innovatiewedstrijd
heeft tot doel ondernemerschap onder stu
denten te stimuleren. De winst ging op 6 mei
aan Waterweg voorbij: concurrent BI/OND
ontving de award voor hun innovatieve
chiptechnologie (een chip met menselijk
celmateriaal) voor medisch onderzoek.
Economiestudent Eva Aarts maakt deel uit
van Waterweg: “Afgelopen zomer wonnen
we in Rotterdam de BlueCity Circulair
Challeng met het eerste ontwerp. We willen
bewijzen dat met een circulaire economie
geld te verdienen is.” De jonge professionals
hadden graag de Phillips award gewonnen,
maar winnen is niet allesbepalend. “We
hebben zoveel uit dit proces geleerd”, zegt
Tessa Luijben, biomedisch wetenschapper
en medeoprichtster van Waterweg. “Meer
waarde zit in de mentoring en contacten uit
dit traject. En dat we impact kunnen hebben
door echt bij te dragen aan een circulaire
economie.”
De groep van vier boog zich over de vraag
wat er is te maken van restproduct bagger,
dat overblijft na het dreggen van waterwe
gen. Deze reststroom wordt via vrachtauto’s
afgevoerd naar baggerdepots. Waterschap
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pen vragen zich af: is er een duurzamere
manier van verwerking, of zelfs een verdien
model? Waterweg ontdekte dat er stevig
materiaal ontstaat als water uit de bagger
wordt onttrokken. Waterweg - intussen als
startup geregistreerd - maakte hiermee een
beloopbare tegel met open structuur, waar
gras doorheen kan groeien. “Productie van
deze tegels leidt tot een kostenverlaging in
het waterbeheer en draagt bij aan klimaat
adaptatie. Het mes snijdt aan twee kanten.”
Afgelopen maanden maakte het team een
verdiepingsslag met hun innovatiecase, en
gebruikten hierbij de contacten, adviezen en
inspiratie vanuit het traject rond de Phillips
Innnovation Award. Tessa: “We willen de
tegel op locatie vervaardigen om transport
kosten te beperken. Deze zomer voeren we
de test uit met een mobiele installatie. Ook
kijken we of de tegel langdurig is te gebrui
ken en het gewicht van auto’s aankan.”
De afzetmarkt is verder onderzocht.
Eva: “Uit gesprekken met de gemeente
Rotterdam bleek dat de tegels niet o
 veral
zijn toe te passen, bijvoorbeeld in laag
gelegen gebieden waar water niet kan
wegzakken. We hebben dus meer bagger
dan er tegels nodig zijn. Daarom willen we
ook andere bouwmaterialen produceren,
zoals modulaire bouwblokken.” Waterweg
gaat hoe dan ook verder. Tessa: “Er wordt
overal ter wereld gebaggerd. Dit is een
groeimarkt.”
Meer info over de baggertegels van Water
weg? www.waterweg.co

Bij de renovatie van het riool
gemaal in Vorstenbosch heeft
Van der Linden Pomptechniek het
‘Zweedse model’ geïntroduceerd.
Dat betekent dat de pompen
boven de natte kelder staan en
het afvalwater wordt aangezogen
met twee aanzuigleidingen.
“Er heerste in eerste instantie
scepsis, maar door bestaande
Zweedse modellen te bekijken is
deze scepsis weggenomen”, aldus
het waterschap.
Er werd gewerkt in een bouw
team en om de aannemer ruimte
te bieden voor inbreng waren er
minimale voorwaarden: afname
afspraak van 85 m3/uur; 100 pro
cent redundantie; droog werken
aan de elektrotechnische instal
latie.
Het gemaal in Vorstenbosch
heeft pompen die onder water
staan. Twee pompen in de natte
kelder, een watermeterput, een
debietmeter, een piglanceer- en
een elektrotechnische installatie
die makkelijk toegankelijk is. Om
droog te werken moest er voor de
elektrotechnische installatie een
andere oplossing komen.
Het Zweedse model bood uit
komst. “Door het bedieningshuis
voor de elektra ietwat groter te
maken dan gebruikelijk, is er
ruimte voor de pompinstallatie.”
Door het model kunnen mede
werkers droog werken, op een
prettige werkhoogte en zijn er
geen extra hijsmiddelen nodig bij
inspecties.
Het gerenoveerde gemaal draait
sinds eind 2018. Tot tevredenheid.
De renovatie van twee andere
gemalen gaat volgens het nieuwe
model.
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Hoe blauwer, hoe beter. Utrecht is net als veel andere Nederlandse steden relatief kwetsbaar
voor plensbuien. Het Governance Capacity Framework maakt duidelijk waar bestuurlijke
verbeterpunten liggen

Stef Koop

ONDERZOEKER STEF
KOOP ONTWIKKELT
PRAKTISCHE TOOLS

Waterwijze
steden
In 2007 woonde voor het eerst
meer dan de helft van de
wereldbevolking in steden.
Naar verwachting stijgt dat
percentage naar 60 p
 rocent
in 2030. Terwijl steden grote
watervervuilers zijn. Om
steden te helpen bij het
verbeteren van hun water
beheer, ontwikkelde onderzoeker Stef Koop een set
meetbare indicatoren.

TEKST KEES JAN VAN KESTEREN
ISTOCKPHOTO E.A.
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teden produceren veel afval,
afvalwater wordt er vaak
gebrekkig behandeld en
afspoeling na regenbuien
zorgt voor vervuiling. Als bijkomend
probleem nemen extreme weers
omstandigheden naar verwachting
toe. “De meeste steden zijn zich wel
bewust van de urgentie. Veel steden
zoeken manieren om slimmer om te
gaan met water”, zegt Stef Koop. De
onderzoeker bij kennisinstituut KWR
promoveerde onlangs aan de Uni
versiteit Utrecht. Hij onderzocht hoe
steden ‘waterwijs’ kunnen worden,
wat dat inhoudt en welke bestuurlijke
condities steden nodig hebben om
deze waterwijsheid te bereiken.
Koop concludeerde dat waterwijze
steden grotendeels ‘waterzelfvoor
zienend’ zijn en potentiële grondstof
fen en energiestromen terugwinnen
uit hun vast afval en afvalwater.
Daarnaast zijn het steden die water
volledig geïntegreerd hebben in hun
stedelijke planning en beschikken
over een multifunctionele en adap
tieve infrastructuur.
Om steden te helpen waterwijs te
worden, ontwikkelde Koop drie prak
tische tools die steden inzicht bieden
in hun watermanagementprestaties

en hun eigen bestuurlijk vermogen.
“Hoe steden daadwerkelijk hun
waterbeheer kunnen verbeteren, en
welke bestuurlijke condities daarvoor
essentieel zijn is vaak onduidelijk.
Veel studies richten zich op een
conceptuele benadering of focussen
zich op een paar steden. Tot op heden,
ontbreekt het echter aan een empiri
sche analyse van het waterbeheer in
een groot aantal steden over de hele
wereld. Verbetering van waterbeheer
begint met een set meetbare indicato
ren. Die ontbrak en die lacune heb ik,
samen met collega’s, willen vullen”,
vat Koop samen.
Drie tools
De drie instrumenten waar Koop op
promoveerde zijn het Trends and
Pressures Framework (TPF), het City
Blueprint Framework (CBF) en het
Governance Capacity Framework
(GCF). Elk instrument beslaat een an
der deel van het watermanagement.
Het TPF biedt steden de mogelijkheid
onafhankelijk van het waterbeheer
hun sociale, ecologische en financiële
omstandigheden te beoordelen. “Met
deze tool breng je eigenlijk de con
text van het waterbeheer in kaart: de
sociale, milieukundige en economi

sche situatie van een stad. Dat is het
beginpunt van je traject als je water
beheer wilt verbeteren.”
Het CBF is gericht op de watercyclus
zelf en brengt de prestaties van de
stedelijke watercyclus in kaart. “Het
gaat hier meetbare antwoorden op
vragen zoals: is er schoon drinkwa
ter? Hoe is de riolering? Wint een
stad grondstoffen en energie terug
uit afvalwater? Is er klimaatrobuust
gebouwd?” Met het GCF, het derde
instrument, kunnen steden zien of
ze beschikken over het bestuurlijke
vermogen om duurzaam waterbeheer
vorm te geven. “De meeste wateruit
dagingen van steden zijn niet door één
organisatie op te lossen. Overheids
instellingen en andere organisaties
moeten duurzaam samenwerken om
de situatie te verbeteren.”
Vijfenzeventig steden zijn geanaly
seerd door de CBF op basis van een
publiek toegankelijke scoresystem.
Met informatie van verschillende
beleidsstukken, rapporten en data
bestanden worden de indicatoren
vastgesteld. Bij het scoren van de indi
catoren worden de diverse stakehol
ders - zoals gemeente, waterschap
of drinkwaterbedrijven - expliciet
betrokken bij de dataverzameling en
kwaliteitscheck. “Deze manier van
werken heeft twee grote voordelen.
Door gesprekken met de stakeholders
in de steden verbeter je het draag
NR5 JUNI 2019
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vlak voor de onderzoeksresultaten.
Daarnaast leverde de input van al
deze steden veel betrouwbaardere en
specifieke data op.”
Probleemverschuiving
Deze data gebruikte Koop om ver
schillende niveaus van voortschrij
dende watermanagementprestaties
te onderscheiden. Het laagste niveau
begint bij steden met beperkte pri
maire watervoorzieningen tot steden
die al op een slimme manier met
water omgaan. “Feitelijk zie je dat het
probleem steeds verschuift. Steden
die hun drinkwatervoorziening verbe
teren, houden onvoldoende rekening
met het behandelen van afvalwater.
Dat levert vervolgens problemen op
met de vervuiling van bodem, gronden oppervlaktewater.”
Ook aan de andere kant van het model
ziet Koop probleemverschuiving.
Steden die efficiënt omgaan met
water en afvalwater goed behandelen,
zijn meestal dicht bebouwd en hebben
weinig groen om overtollige regen
val op te vangen. Deze groenblauwe
netwerken zijn echter belangrijk om
effecten van extreme hitte en regen
val te verminderen. “Waterwijze
steden zijn in staat deze probleem
verschuiving te voorkomen. Daarvoor
zijn een aantal bestuurlijke condities
essentieel. Vooral het vermogen om
voortgang voortdurend te monito

ren, evalueren en hiervan te leren is
cruciaal.”
Kennisuitwisseling
Kennisuitwisseling is ook een be
langrijk hulpmiddel om steden te
helpen hun waterbeheer slimmer
vorm te g
 even. “Het is voor alle steden
noodzakelijk om waterwijs te worden.
Steden die deze transitie al hebben
doorgemaakt, beschikken over veel
kennis en kunde. Delen van deze
kennis biedt veel mogelijkheden om
steden te helpen op een efficiënte ma
nier te werken aan het verduurzamen
van hun watercyclus. Dit kan bijvoor
beeld door u
 itwisselingsprogramma’s
van waterprofessionals tussen ver
schillende steden.”
Dat Koop inmiddels op zijn onderzoek
is gepromoveerd betekent niet het
einde van zijn onderzoek. Bij KWR
en de Universiteit van Utrecht blijft
het onderwerp stedelijk waterbeheer
op de agenda staan. Koop zelf wil nu
in gaan zoomen op de transitie die
steden moeten maken om uiteindelijk
waterwijs te worden. “Onze dataset is
al redelijk uniek en omvat voorlopers
als Seoul en Singapore en achterblij
vers als Dar es Salaam en Jakarta.
Door de set uit te breiden zal het
mogelijk zijn om nog fijnmazigere en
empirisch onderbouwde conclusies te
trekken en steden een perspectief te
geven om te verduurzamen.”•
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Met de DNA-methode zijn alle 134 monsters onderzocht
op E. coli, Shigella, Salmonella, Helicobacter pylori en
pathogene leptospiren (met de vijf qPCR-analyses van
Orvion). Shigella en Salmonella veroorzaken darm
infecties en komen in Mozambique veel voor. Besmetting
met pathogene leptospiren gebeurt via drinkwater, maar
verder is niet veel bekend omdat ze moeilijk te kweken zijn.
Leptospiren veroorzaken o.a. de ziekte van Weil.
H. pylori veroorzaakt darmproblemen en wordt waarschijn
lijk via verontreinigd water overgedragen; ook over deze
ziekteverwekker is weinig bekend.

ZIEKTEVERWEKKERS IN
DRINKWATER: NAAR SNELLE
TESTEN IN HET VELD
Voor onderzoek naar
bacteriën in drinkwater
zijn tegenwoordig mobiele DNA-methoden
beschikbaar. De snelheid en de mogelijkheid om specifieke
ziekteverwekkers aan
te tonen zijn geweldige voordelen. Het kan
zelfs zonder laboratorium. Orvion en WE
Consult ontwikkelden
een aantal van deze
testen. Tijdens een bezoek aan Mozambique
gaven ze demonstraties en deden ze een
oriënterend onderzoek
naar de hele drink
waterketen.

Bestaande methoden om de microbiologische waterkwaliteit te bepalen zijn ingewikkeld
en niet accuraat en bovendien niet snel genoeg. Het betreft kweekmethoden, en het maken
van bacteriekweken duurt al minimaal 24 uur en vereist een broedstoof. Bovendien is het
meestal alleen mogelijk om te testen op indicatoren, zoals de ‘poepbacterie’ Escherichia
coli (E. coli).
Analyse binnen anderhalf uur
In dit project is gewerkt met de Biomeme two3TM, een apparaat voor DNA-analyse middels
de quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR). Deze technologie is de laatste jaren veel
eenvoudiger en goedkoper geworden. Met dit mobiele apparaat heeft Milieuadviesbureau
Orvion analyses voor vijf bacteriesoorten ontwikkeld.
Tijdens een bezoek aan Mozambique is deze methode gedemonstreerd aan waterschap
pen, NGO’s, netbeheerders etc. Mozambique kent een slechte waterkwaliteit, vooral door
vervuiling van drinkwaterbronnen met ontlasting. De demonstratie betrof twee op het oog
identieke waterflessen waarvan er één besmet was met E.coli.
Mensen zonder enige lab-ervaring deden onder begeleiding succesvolle analyses, gewoon
in een vergaderzaal, een café of in het veld. In één klap werden zo verschillende voordelen
duidelijk: kwantitatieve resultaten binnen anderhalf uur, geen incubatie of laboratorium
nodig. Ook kunnen verschillende bacteriesoorten met één apparaat en één protocol ge
analyseerd worden.
Drinkwaterketen
Op zeven locaties in Mozambique zijn in totaal 134 watermonsters genomen: Maputo,
Bilene, Xai Xai, Manjacaze, Beira, Tete en Songo. Alle monsters zijn door Orvion in Neder
land geanalyseerd. Om de qPCR-methode te kunnen vergelijken met de kweekmethode,
zijn van 51 monsters bacteriekweken gedaan in lokale laboratoria.

Bronnen
Uit de analyses bleek het totaal aantal bacteriën in ‘open’
drinkwaterbronnen (waarbij het water vrij toegankelijk
is) significant hoger te zijn dan in de ‘verbeterde’ drink
waterbronnen (gesloten, water niet bereikbaar). Een aantal
drinkwaterbronnen bleek onveilig voor consumptie.
De zuivering van drinkwater blijkt niet voor alle bacteriën
afdoende, en door transport in het leidingnet neemt het
aantal bacteriën toe (nagroei). Ook bij transport met tank
wagens neemt het aantal bacteriën toe, en soms wordt
E. coli of Salmonella in het water geïntroduceerd.
Salmonella zat in 34 van de 134 monsters, verrassend
genoeg vooral in beschermde bronnen als leidingwater en
boorgaten. 10 van deze monsters waren negatief voor
E. coli; E. coli is dus niet altijd een goede indicator voor
Salmonella. De andere ziekteverwekkers (Shigella, H.
pylori en leptospiren) zijn minder vaak aangetoond.
Slechte hygiëne heeft een duidelijk effect op de water
kwaliteit. Soms was water uit de kraan vrij van E. coli,
maar hetzelfde water opgeslagen in tanks niet. Water
in een waterput bevatte geen E. coli, een jerrycan die de
lokale bevolking gebruikt om water uit de put te halen wel.
De mobiele qPCR-methode zou hier kunnen dienen om
gedragsverandering te bevorderen.
Het ligt voor de hand om te denken dat DNA-analyses en
kweekanalyses van hetzelfde monster vergelijkbare resul
taten geven. Kweekmethoden kunnen echter het werkelijke
aantal onderschatten, doordat ze niet-kweekbare bacteriën
‘missen’. Op hun beurt kunnen DNA-analyses een over
schatting geven, doordat ze ook dode bacteriën meenemen
waarvan het DNA nog niet is gedegradeerd.
Vergelijking van de DNA-methode en de kweekmethode
voor E. coli bij 51 monsters laat dan ook geen duidelijke
correlatie zien: in 31 monsters kwamen beide methodes
overeen, in 20 monsters niet. Welke methode beter is, is
moeilijk vast te stellen. Beiden hebben voor- en nadelen,
een belangrijk gegeven bij elk onderzoek.
NR5 JUNI 2019

“Het percentage monsters, per watertype, dat positief is voor de vijf
geanalyseerde bacteriesoorten”

Terug naar Mozambique
Orvion en WE Consult gaan de mobiele qPCR-techniek
verder optimaliseren en opschalen. In Mozambique komt er
een onderzoek in de Nhartande-vallei, een belangrijke bron
van drinkwater voor de stad Tete. Daarnaast worden pre
ventieve maatregelen van de lokale overheid gemonitord.
Er worden ook trainingen gegeven zodat de lokale overheid
ook zelf DNA-analyses uit kan voeren. De projectresultaten
worden eind 2020 verwacht.
Annelise Herman, Aleida de Vos van Steenwijk (Orvion),
Tesse Bijleveld (WE Consult)
Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse
Zaken (zie www.viawater.nl). Het volledige rapport is op te vragen
door een email naar adevos@orvion.nl

Voor een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Voor monitoring van waterkwaliteit bestaan er tegenwoordig mobiele DNA-methoden. Die zijn gebaseerd
op qPCR, werken snel en vereisen geen laboratorium.
Groot voordeel is dat ze specifieke ziekteverwekkers
kunnen aantonen. Orvion en WE Consult ontwikkelden vijf
testen, o.a. voor de poepbacterie E. coli en Salmonella.
In Mozambique gaven ze demonstraties en deden ze een
oriënterend onderzoek naar de drinkwaterketen. Zowel
in bronnen, in het leidingnet, in tankwagens als bij het
bewaren van drinkwater bleek besmetting voor te komen.
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Burgers worden steeds
vaker betrokken bij
onderzoeksprojecten
in de watersector.
Deze citizen science
levert niet alleen extra
data op, maar heeft
ook een positief effect
op waterbewustzijn en
vertrouwen van burgers
in drinkwaterbedrijven
en de kwaliteit van
(kraan)water.

In navolging van het eerste citizen science-project in de Nederlandse drinkwatersector,
‘De Versheid van Water’ in 2016, hebben meerdere drinkwaterbedrijven samen met hun
klanten onderzoek gedaan. In samenwerking met KWR Watercycle Research Institute zijn
inmiddels vijf citizen science-projecten afgerond, ieder met een unieke focus, opzet en
deelnemersgroep. Waar klanten van Waternet bij het Versheid-project onderzoek hebben
gedaan naar de microbiologische samenstelling van kraanwater in Amsterdam, hebben
klanten van WML in de regio rondom het Midden-Limburgse pompstation Pey-Echt geke
ken naar het kalkafzettend vermogen van hun kraanwater en zijn Dunea-klanten in Den
Haag op zoek gegaan naar de eventuele aanwezigheid van loden kraanwaterleidingen in de
binnenhuisinstallatie. In de regio Oss hebben klanten van Brabant Water de hardheid van
water gemeten.
Grote potentie
Met de betrokkenheid van burgerwetenschappers kunnen meer data verzameld worden,
is het gemakkelijker om bijvoorbeeld kraanwater te bemonsteren dat lang in een binnen
huisinstallatie heeft stilgestaan en kan eenvoudiger kennis worden opgedaan over de
relatie tussen werkelijke en ervaren kwaliteit. Ook wordt citizen science gezien als een
manier om wetenschap dichter bij de burger te brengen en het vertrouwen in onderzoeks
resultaten te vergroten.
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat projecten vaak vooral relatief jonge en hoog
opgeleide mensen trekken. Als uitsluitend burgers met een wetenschappelijke opleiding
participeren, zal dit maar in zeer beperkte mate bijdragen in het dichter bij de burger
brengen van wetenschap en is het weinig aannemelijk dat de acceptatie van onderzoek
resultaten sterk zal verbreden.
Twee projecten
Aan de vijf geanalyseerde citizen science-projecten hebben in totaal meer dan duizend
vrijwilligers deelgenomen. Bij het Versheid-project en een vervolgproject gericht op de
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CITIZEN SCIENCE
IN WATERSECTOR
VERGROOT
BEWUSTZIJN EN
VERTROUWEN

kwaliteit van oppervlaktewater (HSWE) is gewerkt met
een algemene wervingsstrategie, waarbij onder meer via
(sociale) media alle inwoners van het onderzoeksgebied, in
dit geval Amsterdam, werden uitgenodigd om mee te doen.
Deze vorm van werven is het meest gebruikelijk als je kijkt
naar de internationale citizen science-praktijk. Interes
sant is echter dat de drie andere projecten kozen voor een
gerichte wervingsstrategie. Hierbij werden inwoners van
aselect gekozen adressen individueel aangeschreven met
de vraag of zij persoonlijk aan het project wilden deelne
men. Dat levert significante verschillen op.
De twee projecten die gewerkt hebben met de algemene
wervingsstrategie hebben weinig senioren aan zich weten
te binden. Het aandeel 65-plussers in deze projecten was
respectievelijk 4 en 6 procent. Jongeren tot 24 jaar waren
juist wel geïnteresseerd. Een mogelijke verklaring hiervoor
is de inzet van sociale media. Aan de projecten waarbij
deelnemers zijn geworven met persoonlijke uitnodigingen
deden juist veel meer senioren dan jongeren mee. Ook de
opleidingsachtergrond van deelnemers blijkt samen te
hangen met de wervingsstrategie. Zo zien we dat werven
met een algemene uitnodiging met name hoogopgeleide
burgers trekt. En dat de persoonlijke uitnodiging een
bredere doelgroep bereikt.
Dit is een belangrijke bevinding. Citizen science-projecten
worden namelijk meestal gekenmerkt door hoogopgeleide
deelnemers, terwijl veel van de veronderstelde voordelen,
zoals het verhogen van de sociale relevantie van onderzoek
en een grotere acceptatie van resultaten, alleen gereali
seerd kunnen worden met een pluriforme groep deel
nemers.
Motivatie
Alle deelnemers die zich hebben ingeschreven is gevraagd
naar hun motivatie. Gemiddeld gezien is het hebben van
interesse in het specifieke onderwerp van studie hiervoor
de belangrijkste motivatie. Andere belangrijke motivaties
zijn ‘een bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk
onderzoek’ en ‘het leuk of interessant vinden om zélf te
meten dan wel te bemonsteren’. De speciale interesse in
het specifieke onderwerp van studie blijkt belangrijker voor
oudere deelnemers, terwijl jonge deelnemers met name
gemotiveerd raken door het zélf meten of monsters kunnen
nemen.
Voor het overgrote deel van de deelnemers heeft het seri
eus betrokken worden bij onderzoek geresulteerd in meer
dan alleen kennis. Deelname vergroot het bewustzijn en
vertrouwen van de deelnemers. Maar liefst 70 procent van
de deelnemers geeft aan dat hun waterbewustzijn is toege
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Afbeelding:
Opleidingsachtergrond
deelnemers, uitgesplitst
per wervingsstrategie

nomen. Dit geldt voor alle groepen. Ook is bij de helft van
de deelnemers het vertrouwen in de kwaliteit van (drink)
water toegenomen. De meerderheid van de deelnemers
(52 procent) heeft daarnaast meer vertrouwen gekregen in
het drinkwaterbedrijf of waterschap. De overgrote meer
derheid (90 procent) geeft aan in de toekomst nogmaals
mee te willen doen aan een citizen science-project op het
gebied van (kraan)water.
Stijn Brouwer, Laurens Hessels (KWR Watercycle Research
Institute), Leon Kors (Waternet) Hedwig van Berlo (WML)
Ruud van Nieuwenhuijze (Brabant Water)
Voor een uitgebreide versie van dit artikel

SAMENVATTING
Citizen science-projecten in de watersector leveren niet
alleen extra data op. Ze vergroten ook het waterbewustzijn en vertrouwen van de deelnemers in drinkwaterbedrijven en waterschappen én in de kwaliteit van het
drinkwater. Burgerwetenschap kan drinkwaterbedrijven
helpen om de relatie met klanten te verdiepen en op een
eigentijdse manier vorm te geven. Met een bewuste inzet
van wervingsstrategieën is het mogelijk hiervoor een
brede groep burgers te activeren.
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Bodemvervuiling in wadi’s onderzocht
met nieuwe methode
Klimaatadaptatie staat in Nederland hoog
op de agenda en vraagt om een andere
inrichting van de openbare ruimte. Grote
regenbuien passen niet in rioolbuizen dus
wordt verharding vervangen door groen.
Groenvoorzieningen krijgen functies als
waterberging en infiltreren regenwater in
de bodem, zoals bij wadi’s (water afvoer
drainage en infiltratie). Het afstromend
regenwater dat infiltreert bevat verontrei
nigingen zoals PAK en zware metalen die
in de toplaag van de wadi worden afgevan
gen. De concentraties zijn echter zo laag
dat vervuiling pas na jaren meetbaar is.
Floris Boogaard (Hanzehogeschool/Tauw)

Green Pharmacy en beter afbreekbare
medicijnen – wat is er mogelijk?
In discussies over medicijnresten en water
wordt ‘de ontwikkeling van biologisch
afbreekbare alternatieven’ vaak genoemd
als oplossingsrichting om de emissies
van milieubelastende geneesmiddelen te
verminderen. Het is echter de vraag of dit
leidt tot milieuwinst. Andere bronmaat
regelen lijken effectiever.
Caroline Moermond, Bastiaan Venhuis (RIVM)

Gevolgen van overstromingen voor het
drinkwaterleidingnet
KWR heeft onderzocht welke delen van
het drinkwaterdistributienet potentieel
kwetsbaar zijn voor overstromingen. Grote
effecten op de drinkwaterlevering (los van
eventuele effecten op de productielocaties)
zijn alleen te verwachten voor grootscha
lige overstromingen die gepaard gaan
met extreme weersomstandigheden en
dijkdoorbraken. Bij lokale overstromingen
zullen gevolgen beperkt zijn.
Door Jojanneke van Vossen-van den Berg en
Bas Wols (KWR Watercycle Research Institute)

Naast vakblad H2O is er een complete
website met het meest actuele (water)
nieuws, watervacatures en H2Ovakartikelen, voor wie de verdieping
zoekt. Deze H2O- vakartikelen zijn
geschreven door waterprofessionals.
Op deze pagina een overzicht van de
meest recente artikelen die op de site
www.h2o-waternetwerk.nl zijn
verschenen.

Agenda@Waternetwerk
KNW-activiteiten

Bemonsterings- en voorbehandelings
effecten bij kwantificering zware metalen
en zilvernanodeeltjes in oppervlakte
water
Recentelijk is een nieuwe en makkelijke
voorbehandelingsmethode (‘cloud
point-extractie’) voor het bepalen van
zilvernanodeeltjes ontwikkeld en voor het
eerst in een aantal monsters van een Ne
derlandse waterstroom toegepast. Naast
de bepaling van zilvernanodeeltjes zijn met
behulp van inductief gekoppelde plasma
massaspectrometrie ook elementconcen
traties in dezelfde monsters na diverse
monstervoorbehandelingen vastgesteld.

Het Leerteam: samen innoveren in het
beheer en onderhoud van rivieren en
kanalen
In het prestatiecontract Beheer en
Onderhoud IJsseldelta en Twentekana
len is een ‘Leerteam’ opgenomen. De
contractpartijen gaan hierin gezamenlijk
op zoek naar innovaties om het beheer
en onderhoud van het gebied duurzamer
en betaalbaarder te maken. De effectivi
teit van het Leerteam kan onder andere
vergroot worden door onder andere de
gecreëerde meerwaarde beter inzichtelijk
te maken en verder in te zetten op door
werking van innovaties.

Door Rob Ritsema (Stichting Waterproef),
Petra Krystek (TNO, Vrije Universiteit), Andreas
Wimmer, Michael Schuster (Technische Universiteit München)

Door Heleen Vreugdenhil (Deltares, Technische
Universiteit Delft) Astrid Bout (Radboud Universiteit, Rijkswaterstaat), Yuri Wolf (Rijkswaterstaat), Koen Olde Monnikhof (Rijksuniversiteit
Groningen), Marja Hamilton (Rijkswaterstaat)

Microbiologische wateranalyses binnen
1,5 uur
Met mobiele DNA-technieken is het
mogelijk om snel (binnen 1,5 uur) en
lokaal nauwkeurig te analyseren of water
besmet is met ziekteverwekkers. Orvion en
WE Consult hebben methoden ontwikkeld
en getest voor waterkwaliteitsmonitoring
in Mozambique.
Door Annelise Herman, Aleida de Vos van
Steenwijk (Orvion), Tesse Bijleveld (WE Consult)

Ondergrondse wateropslag in aquifers
als bron voor irrigatie: kostentechnisch
interessant?
Ondergrondse wateropslag kan een
oplossing zijn voor een tekort aan zoet
oppervlaktewater voor de tuinbouw in
droge perioden. De realisatie, bedrijfsvoe
ring en werkelijke kosten van vier recent
ontwikkelde, zeer uiteenlopende systemen
hiervoor zijn gedurende meerdere jaren
gemonitord.
Door Koen Zuurbier (Allied Waters, KWW
Watercycle Research Institute), Govert ter Mors
(Universiteit Utrecht, thans Nelen en Schuurmans), Friso van Bijnen (Arcadis, thans AECOM)


Foto Jan Willem Houweling

Kijk op
de website
van H2O!
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Meer weten?

De verbreding van citizen science in de
watersector
Burgers worden in toenemende mate
betrokken bij onderzoeksprojecten in de
watersector. Deze vergelijkende studie
laat zien dat citizen science niet alleen
extra data oplevert, maar ook een positief
effect heeft op het waterbewustzijn en op
het vertrouwen van burgers in drinkwater
bedrijven en de kwaliteit van (kraan)water.
Door Stijn Brouwer, Laurens Hessels (KWR
Watercycle Research Institute), Leon Kors
(Waternet), Hedwig van Berlo (WML), Ruud
van Nieuwenhuijze (Brabant Water)

Meer info en aanmelden:
www.h2owaternetwerk.nl
tenzij anders vermeld.
14 JUNI, VROUWENPOLDER
Voorjaarsexcursie jongKNW:
Wierenwandeling
25 JUNI, UTRECHT
Kunstmatige Intelligentie in de water
sector. Verdiepende bijeenkomst onderweg
naar huis.
27 JUNI, HUIS TER HEIDE
KRW-Doelen 2027 – symposium over
dilemma’s en oplossingen , tevens input
voor de DAWZ.
23-27 JUNI, DELFT
Anaerobic Digestion Conference AD2016
www.ad16conference.com
16 SEPTEMBER, PETTEN
Excursie: Van Zwakke Hondsbossche
en Pettemer Zeewering naar sterke
Hondsbossche Duinen.
25 SEPTEMBER, AMSTERDAM
Werkconferentie Nationaal Daken Plan
Het groeiende aantal partners van de Green
Deal Groene Daken zal ook na de afronding
van de Green Deal blijvend samenwerken
aan meer en betere daken. Als platform
Nationaal Daken Plan zetten we ons de
komende vier jaar in om het daklandschap
te ontwikkelen voor meerdere maatschappelijke opgaven
Meer waterevents zijn te vinden op de
Wateragenda:
www.h2owaternetwerk.nl/wateragenda

Van elk nieuw artikel op H2O-Online
een melding krijgen? Volg ons dan op
Twitter: @vakbladh2o.
De ambitie om een H2O-vakartikel te schrijven?
Kijk op onze website voor de auteursinstructies.
En stuur uw artikel naar
redactie@h2owaternetwerk.nl

Wilt u een activiteit voor waterprofessio
nals aanmelden voor de H2O-agenda?
Mail dan naar: info@waternetwerk.nl
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KNW voorjaarscongres Geertrui Verbraak

Van KI naar digitale transformatie
Geertrui Verbraak, chief digital officer bij Waterschap Aa en Maas over Kunstmatige
Intelligentie en digitale transformatie.
Onder het motto ‘Beter goed geleend, dan slecht bedacht’ werkt Aa en Maas samen
met Waternet. Verbraak gaf op het KNW Voorjaarscongres en kijkje in de keuken
van Aa en Maas door een schets te geven van de aanpak van het waterschap in de
digitale transformatie. Enkele tips: begin klein, laat je successen zien, betrek het
primaire proces. Meer info op www.h2owaternetwerk.nl/knw-verslagen

KRW Doelen 2027 - Dilemma’s en oplossingsscenario’s
Op donderdag 27 juni 2019 organiseren het ministerie van I&W, RWS, STOWA, IPO,
UvW en KNW Waternetwerk een symposium over de actualisatie van KRW-doelen
en maatregelen. Op inhoudelijk en bestuurlijk vlak zijn nog veel dilemma’s die
met het realiseren van deze doelen samenhangen. Doel van het symposium is om
verschillende scenario’s en oplossingen te schetsen die gebruikt kunnen worden
als input voor de ‘Brede bestuurlijke Tafel’ van de Delta Aanpak Waterkwaliteit en
Zoetwater (DAWZ). Anderzijds worden kennis en ervarigen uitgewisseld.

AD16 – Accelerating natural cycles
Van 23 t/m 27 juni vindt in Delft de 16e IWA-conferentie over anaerobe vergisting
(Anaerobic Digestion) plaats met als thema “accelerating natural cycles”.
Van 23 t/m 27 juni vindt in Delft de 16e IWA-conferentie over anaerobe vergisting
(Anaerobic Digestion) plaats met als thema “accelerating natural cycles”. De univer
siteiten van Gent, Delft, Leuven en Wageningen hebben hard gewerkt aan een boeiend
programma met onder meer key notes van Kara Nelson, Raul Muñoz, Elizabeth
Edwards, Alfred Spormann en Lutgarde Raskin. Mark van Loosdrecht en Willy
Verstraete zijn de bekende toppers uit de Lage Landen. Merle de Kreuk en Korneel
Rabaey zijn duo-voorzitter van het organisatie comite. Jules van Lier is verantwoorde
lijk voor de wetenschappelijke programmering. Van Lier: “AD16 is een eye opener in
cyclisch denken voor zowel de oud-gedienden als elke nieuwbakken bewuste milieu
technoloog”. Info en aanmelden: www.ad16conference.com/

DING MEE NAAR DE SCRIPTIEPRIJS

Studeer je af als bachelor of master op een water gerelateerd onderwerp en
heb je een goede scriptie (> 8) gemaakt? Ding dan mee naar de Waternetwerk
Scriptieprijs. Inzenden kan tot 1 augustus as. Tijdens het KNW Najaarscongres
op 29 november pitchen de genomineerden hun thesis en heeft de prijsuitreiking
(€ 1000) plaats.

LOGISTICON VERHUUR
Opslag en dosering

Zand- & koolfiltratie

EUROPA’S GROOTSTE VERHUURVLOOT VOOR WATERZUIVERINGEN

Ultrafiltratie

Flotatie

Chemicaliën

Omgekeerde osmose

Uitgebreide keuze
Voor de levering van installaties voor zowel korte
als lange termijn verhuur, met capaciteiten van
1 tot meer dan 2000 m3/h voor toepassingen als:
- Capaciteitsuitbreiding en/of back-up
- Proefneming
- Kwaliteitsverbetering
Informeer naar Europa’s grootste verhuurvloot voor
waterzuiveringen.

Logisticon Verhuur b.v.
+31 (0)184 608260
www.logisticon.com

